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Gospel Translation of the 27th Sunday in Ordinary Time – Oct 07, 2018 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. PHÚC ÂM: Mc 2-16 

 Khi ấy, những người biệt phái đến gần và hỏi thử Chúa Giêsu rằng: "Người ta có 
được phép ly dị vợ mình chăng?" Người đáp: "Môsê đã truyền cho các ông thế 
nào?" Họ thưa: "Môsê cho phép làm giấy ly dị và cho ly dị". Bấy giờ Chúa Giêsu 
đáp lại: "Chính vì sự cứng lòng của các ông, mà Môsê đã viết ra điều luật đó. 
Nhưng lúc khởi đầu cuộc sáng tạo, Thiên Chúa đã dựng nên một người nam và một 
người nữ. Bởi đó người nam sẽ lìa cha mẹ để luyến ái vợ mình, và hai người sẽ nên 
một huyết nhục. Như thế, họ không còn là hai mà là một huyết nhục. Vậy sự gì 
Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân rẽ". 

Về đến nhà, các môn đệ lại hỏi Người về điểm đó. Và Người bảo các ông: "Ai bỏ 
vợ mình và lấy vợ khác, thì phạm tội ngoại tình đối với người vợ trước. Và người 
nữ bỏ chồng và lấy chồng khác, thì cũng phạm tội ngoại tình". 

Bấy giờ người ta đưa những trẻ nhỏ đến cùng Chúa Giêsu để Người đặt tay trên 
chúng, nhưng các môn đệ khiển trách họ. Thấy vậy, Chúa Giêsu bất bình và bảo các 
ông rằng: "Hãy để các trẻ nhỏ đến cùng Thầy, đừng ngăn cản chúng, vì nước Thiên 
Chúa là của những người giống như chúng. Thầy bảo thật các con: Ai không đón 
nhận nước Thiên Chúa như trẻ nhỏ, sẽ không được vào nước đó". Rồi Người ôm 
chúng, đặt tay ban phép lành cho chúng.  

Đó là lời Chúa. 

KINH THÁNH BÌNH LUẬN (GOSPEL COMMENTARY: Mark 10:2-16 
 
Đây là bài học thứ năm về môn đệ tính của thánh Marcô, bài tập trung vào sự 
‘cứng lòng", vì sẽ ngăn cản hai người trong đời sống hôn nhân. 
Người Pharisêu  hỏi Chúa Jêsus một câu hỏi liệu về người đàn ông có được phép 
ly dị vợ mình hay không. Họ muốn xem Chúa Giêsu có mâu thuẫn với “lề luật 
mục vụ của Mosen”. Để nhượng bộ cho sự yếu đuối và tội lỗi của con người (một 
từ khác cho “sự cứng lòng của con người”), Mosen cho phép người Do Thái ly 
dị (Deut. 24: 1-4). 
 
Nhưng rồi Chúa Giêsu muốn cho người Pharisêu trở lại với ý muốn khởi đầu của 
Thiên Chúa về hôn nhân, cụ thể là, hai người, đặc biệt là hai môn đệ đã lấy nhau 



thì phải ở kết hôn cho đến chết : “Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không 
được phân rẽ.” , Chúa Giêsu đang nâng cao vị thế của người phụ nữ bằng người 
đàn ông. Theo luật pháp Do Thái, người phụ nữ luôn là nạn nhân vì họ không 
thể yêu cầu ly hôn, trong khi người đàn ông có thể xin ly dị, cả với bất cứ một lý 
do nào. 
Trong vương quốc mà Chúa Giêsu khánh thành, đàn ông và đàn bà được đối 
xử bình đẳng và họ đối xử với nhau như bạn hữu. Đây là một giáo lý cực đoan 
mới trong thời của Chúa Giêsu. Trong Tin Mừng của thánh Marcô, không có 
sự ngoại lệ nào đã được đề cập đến trong lời giảng dạy của Chúa Giêsu. Tuy 
nhiên, đến thời Tin Mừng thánh Matthêu được viết ra, thì Hội thánh đã bắt 
đầu đưa ra một số ngoại lệ (xem Matthêu 19: 9). 
Trong câu 13-16, Chúa Giêsu cũng tìm cách nâng cao vị thế của trẻ em trong 
một xã hội mà chúng không được quyền pháp lý, Chúa Giêsu nói với chúng ta 
rằng trẻ em, cũng như phụ nữ, phải được đối xử với nhân phẩm và phải được 
tôn trọng, và việc dạy dỗ giáo lý cho họ phải được thực hiện nghiêm túc. Thứ 
hai, thái độ cởi mở và hồn nhiên tiếp nhận giáo lý của trẻ em đối với Chúa 
Giêsu được xem như một thái độ gì  mà người lớn nên bắt trước.  
(Sau khi Chúa Giêsu nói xong những lời này, người ta rất kinh ngạc.   Trong 
quán rượu hoặc trong quán cà phê, cuộc bàn luận về hôn nhân, ly dị, phụ nữ 
và trẻ em, được mọi người bàn tán rất gây cấn về lời Chúa Giêsu vừa nói.) 
 
 
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. Trong môi trường gia đình và Giáo hội mà bạn lớn lên, bạn có nhận được 
thông điệp rằng phụ nữ bình đẳng với đàn ông không? Hay bạn có nhận được 
những dấu chỉ  tế nhị hay không tế nhị lắm về sự đàn ông quan trọng hơn hoặc 
cao trọng hơn phụ nữ? 
 
3. Khi cá nhân bạn trải nghiệm cảm giác “cứng lòng", bạn cảm thấy thế nào? 
Điều gì đã hết sức giúp bạn vượt qua được cảm giác “cứng lòng” đó? 
 
4. Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu nói về hôn nhân, ly dị và tái hôn. Giáo hội 
hoặc giáo xứ của chúng ta có thể làm gì để: 

• khuyến khích cuộc sống hôn nhân? 



• chia sẻ và an ủi người bị ly dị? 
• tỏ lòng thương xót cho những người Công giáo bị ly dị và đã tái hôn bên 

ngoài Giáo Hội? 
 
5. Nếu cả hai vợ chồng đều là những môn đệ của Chúa Giêsu, ly dị sẽ không 
bao giờ xảy ra.  Đồng ý? Không đồng ý? Tại sao? 
 
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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