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Gospel Translation of the 31th Sunday in Ordinary Time – Nov 04, 2018 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô (Mc 12:28-34) 

 Khi ấy, có người trong nhóm luật sĩ tiến đến Chúa Giêsu và hỏi Người rằng: 
"Trong các giới răn điều nào trọng nhất?" Chúa Giêsu đáp:"Giới răn trọng nhất 
chính là: Hỡi Israel, hãy nghe đây: Thiên Chúa, Chúa chúng ta, là Chúa duy nhất, 
và ngươi hãy yêu mến Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết 
sức ngươi. Còn đây là giới răn thứ hai: Ngươi hãy yêu mến tha nhân như chính 
mình ngươi. Không có giới răn nào trọng hơn hai giới răn đó". Luật sĩ thưa Ngài: 
"Thưa Thầy, đúng lắm! Thầy dạy phải lẽ khi nói Thiên Chúa là Chúa duy nhất và 
ngoài Người chẳng có Chúa nào khác nữa. Mến Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức 
mình, và yêu tha nhân như chính mình thì hơn mọi lễ vật toàn thiêu và mọi lễ vật hy 
sinh". Thấy người ấy tỏ ý kiến khôn ngoan, Chúa Giêsu bảo: "Ông không còn xa 
Nước Thiên Chúa bao nhiêu". Và không ai dám hỏi Người thêm điều gì nữa.  

Đó là lời Chúa. 

KINH THÁNH BÌNH LUẬN (GOSPEL COMMENTARY):  Mc 12:28-34 
 
Chúa Giêsu hỏi giới răn nào quan trọng nhất. Câu trả lời của Ngài liên kết đến 
hai bản văn Cựu Ước: Thứ Luật 6:5 và Lêvi 19:18. Cả hai bản văn gom lại với 
nhau thành một bản tóm tắt của toàn bộ luật. Câu trả lời của chúng ta về một 
Thiên Chúa yêu thương chúng ta vô điều kiện đó là tình yêu hòan hảo. Liên 
kết tình yêu Thiên Chúa với tình yêu con người là đặc tính người Kitô giáo. 
Trong bức thư đầu tiên của mình, thánh Gioan nói với chúng ta: “Nếu người 
nào nói 'Tôi yêu Chúa' nhưng lại ghét anh em mình, người đó là kẻ nói dối… 
Đây là giới răn từ Thiên Chúa: 'Ai yêu Thiên Chúa thì phải yêu anh em 
mình'” ( 4: 20-21). 
 
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. Điệu hát vang lời:”Tình yêu là một điều rất huy hoàng,”. Bạn nghĩ sao để 
đánh giá: 



• tình yêu con người với Thiên Chúa? 
• tình yêu con người với tha nhân? 

3. “Yêu mến Thiên Chúa với hết con người mình” nghĩa là gì đối với bạn? bạn 
hãy cho một ví dụ nào mà đã ngăn cản lòng yêu mến Thiên Chúa hết lòng và 
hết trí khôn của bạn? 
 
4. Tình yêu chính thực của bản thân là gì? Nó khác gì với tình yêu ích kỉ của 
bản thân như thế nào? 

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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