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Gospel Translation of the 28th Sunday in Ordinary Time – Oct 14, 2018 

PHÚC ÂM: Mc 10, 17-27 hoặc 17-30 

"Ngươi hãy đi bán tất cả gia tài rồi đến theo Ta". 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. 

Khi ấy Chúa Giêsu vừa lên đường, thì một người chạy lại quỳ gối trước Người và 
hỏi: "Lạy Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sống đời đời?" Chúa Giêsu trả 
lời: "Sao ngươi gọi Ta là nhân lành? Chẳng có ai là nhân lành, trừ một mình Thiên 
Chúa. Ngươi đã biết các giới răn: đừng ngoại tình, đừng giết người, đừng trộm cắp, 
đừng làm chứng gian, đừng lường gạt; hãy thảo kính cha mẹ". Người ấy thưa: "Lạy 
Thầy, những điều đó tôi đã giữ từ thuở nhỏ". 

 Bấy giờ Chúa Giêsu chăm chú nhìn người ấy và đem lòng thương mà bảo rằng: 
"Ngươi chỉ thiếu một điều, là ngươi hãy đi bán tất cả gia tài, đem bố thí cho người 
nghèo khó và ngươi sẽ có một kho báu trên trời, rồi đến theo Ta". Nhưng người ấy 
nghe những lời đó, thì sụ nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải. Lúc 
đó Chúa Giêsu nhìn chung quanh và bảo các môn đệ rằng: "Những người giàu có 
vào nước Thiên Chúa khó biết bao!" Các môn đệ kinh ngạc vì những lời đó. Nhưng 
Chúa Giêsu lại nói tiếp và bảo các ông rằng: "Hỡi các con, những kẻ cậy dựa vào 
tiền bạc, thật khó mà vào nước Thiên Chúa biết bao! Con lạc đà chui qua lỗ kim 
còn dễ hơn người giàu có vào nước Thiên Chúa". Các ông càng kinh ngạc hỏi nhau 
rằng: "Như vậy thì ai có thể được cứu độ?" Chúa Giêsu chăm chú nhìn các ông, và 
nói: "Đối với loài người thì không thể được, nhưng không phải đối với Thiên Chúa, 
vì Thiên Chúa làm được mọi sự". 

 Phêrô thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Đây chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy". 
Chúa Giêsu trả lời rằng: "Thầy bảo thật các con, chẳng ai bỏ nhà cửa, anh em, chị 
em, cha mẹ, con cái, đồng ruộng vì Thầy và vì Tin Mừng, mà ngay bây giờ lại 
không được gấp trăm ở đời này về nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái và 
ruộng nương, cùng với sự bắt bớ, và ở đời sau được sự sống vĩnh cửu. 

 Nhưng có nhiều kẻ trước nhất sẽ nên rốt hết, và những kẻ rốt hết sẽ nên trước 
nhất".  

Đó là lời Chúa. 



KINH THÁNH BÌNH LUẬN (GOSPEL COMMENTARY: Mark 10:17-30) 
 
Đây là bài học thứ 6 về đặc điểm của người môn đệ thật sự của Chúa Giêsu . 
Bài này đề cập đến sự nguy hiểm của của cải vật chất. 
 
Một người đàn ông trẻ giàu có hỏi Chúa Giêsu: “Tôi phải làm gì để được sống 
đời đời?"  Mối quan tâm của ông đặt ra một câu hỏi thần học quan trọng: Ai 
có thể tự đạt được sự sống đời đời, hay đó là một món quà từ Thiên Chúa ban 
xuống? Có lẽ người đàn ông trẻ tuổi nghĩ rằng anh ta có thể đạt được sự sống 
đời đời bằng cách thực hiện những hành động tốt cùng với việc tuân giữ các 
giới răn Thiên Chúa. Thực tế cho thấy người đàn ông trẻ đã chu toàn tắt cả 
các giới răn chứng tỏ ông thực sự là một người đàn ông tốt. Nhưng sau đó 
Chúa Giêsu rút ra "thanh kiếm hai lưỡi" của Ngài và soi xét trái tim của 
người đàn ông. Với “cột thu lôi” của Ngài, Chúa Giêsu cho người đàn ông trẻ 
tuổi thấy rằng anh ta hết lòng chưa đủ với Thiên Chúa như anh nghĩ. Chúa 
Giêsu mời anh ta buông bỏ của cải gia tài của mình để anh có thể lãnh được sự 
giàu có vĩnh cửu. Sự gắn bó của ông với của cải vật chất đã trở thành một trở 
ngại cho mối quan hệ mật thiết với Thiên Chúa. 
 
Những câu bắt đầu với “khốn thay cho người giàu có” sẽ khiến khán giả của 
Chúa Giêsu hết hồn, vì niềm tin đương thời chính là sự giàu, một dấu chỉ về sự 
ủng hộ của Thiên Chúa. Ở đây Chúa Giêsu đang giảng dạy truyền thống về sự 
giàu có và đặt sự  giảng dạy làm đầu sự giàu có. Cách tham chiếu đến "một 
con lạc đà chui qua lỗ kim" là một cách phóng đại nhấn mạnh sự nguy hiểm 
lớn lao của kẻ giàu có và sự gắn bó họ với của cải cũng có thể là một mối đe 
dọa lớn cho sự cứu rỗi nhân loại. Sự giàu có vật chất không phải là một trở 
ngại cho sự cứu rỗi nếu người đó biết rằng mình không thể dùng của cải của 
mình mua chuộc cách lên thiên đàng, và cách đúng là người đó phải có lòng 
rộng rãi chia sẻ tài sản phong phú của mình với người nghèo. Với Thiên Chúa, 
mọi sự đều có thể được.  Một điều cũng có thể, cũng không có  mấy, là người ta 
có thể nhìn vào sự giàu có của mình luôn luôn thua kém mối quan hệ của mình 
với Thiên Chúa, vàbiết sử dụng sự giàu có để ban phước cho kẻ khác. 
 
Câu 28-30 nói về những lợi ích của việc từ bỏ. Thánh Peter, tự cảm thấy chính 
chắn, và đã từ bỏ công việc câu cá của mình, hỏi Chúa Giêsu: “Còn chúng con 
thì sao? Chúng con đã từ bỏ tất cả mà theo Ngài. ”Chúa Giêsu đáp ứng rằng 
các con sẽ có ơn phước lành trong cuộc sống này và cuộc sống đời sau. 
 



Phúc Âm của Chúa Nhật này là một cảnh báo nghiêm trọng về sự giàu có vật 
chất có thể là một trở ngại lớn cho mối quan hệ với Thiên Chúa và  tha nhân 
và trở ngại luôn cho cá tính người môn đệ Thiên Chúa. Của cải và lòng ham 
muốn của cải có  thể lấy đi trái tim yêu  mến Thiên Chúa của chúng ta. 
 
 
 
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. Người trong bài đọc I đang cầu nguyện cho sự hiểu biết và sự khôn ngoan. 
Lời cầu nguyện sâu sắc nhất cho bản thân bạn là gì? Sự mong muốn sâu sắc 
nhất của bạn là gì? 

3. Sự gắn bó với tài sản vật chất đã cản trở mối quan hệ của anh thanh niên 
giàu có với Thiên Chúa. Điều gì có thể ngăn cản bạn có mối quan hệ gần gũi 
hơn với Chúa Giêsu? 
 
4. Trong câu cuối cùng, Chúa Giêsu hứa với những người theo Ngài “trăm lần 
nhiều hơn bây giờ … với những sự bức hại.” Bạn đã trải qua 'trăm lần' và 'sự 
bức hại’ chưa? Điều gì đã cản bạn thành người theo Chúa? 
 
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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