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Gospel Translation of the 29th Sunday in Ordinary Time – Oct 21, 2018 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô: Mc 10, 35-45 (bài dài) 

 Khi ấy, Giacôbê và Gioan con ông Giêbêđê đến gần Chúa Giêsu và thưa Người 
rằng: "Lạy Thầy, chúng con muốn Thầy ban cho chúng con điều chúng con sắp xin 
Thầy". Người hỏi: "Các con muốn Thầy làm gì cho các con?" Các ông thưa: "Xin 
cho chúng con một người ngồi bên hữu, một người ngồi bên tả Thầy trong vinh 
quang của Thầy". Chúa Giêsu bảo: "Các con không biết các con xin gì. Các con có 
thể uống chén Thầy sắp uống và chịu cùng một phép rửa Thầy sắp chịu không?" 
Các ông đáp: "Thưa được". Chúa Giêsu bảo: "Chén Thầy uống, các con cũng sẽ 
uống, và phép rửa Thầy sắp chịu, các con cũng sẽ chịu. Còn việc ngồi bên hữu hay 
bên tả Thầy, thì không thuộc quyền Thầy ban, nhưng là dành cho những ai đã được 
chỉ định". 

 Mười môn đệ kia nghe chuyện đó liền bực tức với Giacôbê và Gioan. Chúa Giêsu 
gọi các ông lại gần mà bảo: "Các con biết rằng những người được coi là lãnh tụ các 
nước, thì sai khiến dân chúng như ông chủ, và những người làm lớn thì lấy uy 
quyền mà trị dân. Còn các con không như thế. Trái lại, ai trong các con muốn làm 
lớn, thì hãy tự làm đầy tớ anh em. Và ai muốn thành người cầm đầu trong các con, 
thì hãy tự làm nô lệ cho mọi người. Vì chính Con Người cũng không đến để được 
phục vụ, nhưng để phục vụ và ban mạng sống mình làm giá cứu chuộc cho nhiều 
người".  

Đó là lời Chúa. 

KINH THÁNH BÌNH LUẬN (GOSPEL COMMENTARY: Mark 10:35-45) 
 
Phúc âm này chứa đầy những nhận định lệch lạc, hiểu lầm, và nghịch lý.  Như 
chuyện hai ông Giacôbê và Gioan xin Chúa Giêsu được ngồi nơi cao nhất 
trong vương quốc của Ngài.  Và Hành động hai ông tượng trưng một phần nào 
về sự mong muốn dùng quyền lực và quyền hành đối với kẻ khác. Chúa Giêsu 
lại đưa ra  một nhận định đảo ngược với nhận thức chung về quyền lực và 
quyền hành: “Bất kỳ ai trong các con khát vọng chức vị lãnh đạo đều phải 
phục vụ mọi người chung quanh các con.” Tin Mừng cho thấy sự  kém hiểu 
biết của các Tông Đồ về bản chất thật sự của người môn đệ. Khi họ khẳng định 
rằng họ có thể uống chén của Ngài và chia sẻ trong phép rửa của Ngài, họ 
không biết ý nghĩa của câu trả lời của họ. Dĩ nhiên, ‘chén’ và ‘phép rửa’ là 



những ám chỉ đến sự đau khổ của Chúa Giêsu trên Thập giá. Đối với người 
môn đệ, phép rửa này với thời gian sẽ liên quan đến lòng khiêm nhường và vị 
tha mà con người hằng ngày mong muốn được thực hành— một bài học mà 
môn đệ đang được giảng dạy trong Tin Mừng hôm nay. Trong vương quốc mà 
Chúa Giêsu khánh thành, người “vĩ đại” thực sự sẽ là người luôn sẵn lòng làm 
đầy tớ cho người khác. 
 
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. Bạn có thấy dễ dàng hay khó tin rằng việc Chúa Giê-su “đang bị thử thách 
đủ mọi cách” y như chúng ta đang bị hiện giờ không? Có khó cho bạn tin rằng 
Chúa Giêsu hoàn toàn có  bản tính của con người không? Điều này có nghĩa gì 
với bạn? Những tác động nào có thể giúp chúng ta có một niềm tin vững vàng 
vào Đấng Kitô trong đời sống cầu nguyện của chúng ta? 
 
3. Thế giới đang đưa chúng ta lên bậc thang của sự thành công và một đời sống 
đầy quyền hành. Chúa Giêsu bảo chúng ta phải làm người đầy tớ khiêm 
nhường. Thì thế giới nói với chúng ta rằng những người “vĩ đại” là những 
người có vị trí nổi bật trong thế gian.  Khi Chúa Giêsu nói với chúng ta rằng 
những người vĩ đại lại là những người khiêm nhường phục vụ người khác. 
Làm thế nào bạn có  thể dung hòa những lý luận đối lập này trong trái tim của 
bạn? 
 
4. Điều gì giúp chúng ta có được một tinh thần của một đầy tớ khiêm tốn mà 
Chúa Giêsu đã nói, một tinh thần mà Đức Giáo Hoàng Phanxicô đang thực 
hành trong đời sống của Ngài, và tinh thần đó cũng hiện diện cả trong đời sống 
của Mẹ Têrêsa Calcutta? 
 
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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