
Bài dịch Kinh Thánh Chúa Nhật tuần XXXII Thường Niên (11/11/2018) 

Gospel Translation of the 32th Sunday in Ordinary Time – Nov 11, 2018 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô: Mc 12:38-44 

 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng trong khi giảng dạy rằng: "Các ngươi 
hãy coi chừng bọn luật sĩ. Họ thích đi lại trong bộ áo thụng, ưa được bái chào ngoài 
công trường, chiếm những ghế nhất trong hội đường và trong đám tiệc. Họ giả bộ 
đọc những kinh dài để nuốt hết tài sản của các bà goá: Họ sẽ bị kết án nghiêm ngặt 
hơn". 

 Chúa Giêsu ngồi đối diện với hòm tiền, quan sát dân chúng bỏ tiền vào hòm, và có 
lắm người giàu bỏ nhiều tiền. Chợt có một bà goá nghèo đến bỏ hai đồng tiền là 
một phần tư xu. Người liền gọi các môn đệ và bảo: "Thầy nói thật với các con: 
Trong những người đã bỏ tiền vào hòm, bà goá nghèo này đã bỏ nhiều hơn hết. Vì 
tất cả những người kia bỏ của mình dư thừa, còn bà này đang túng thiếu, đã bỏ tất 
cả những gì mình có để nuôi sống mình".  

Đó là lời Chúa. 

 
KINH THÁNH BÌNH LUẬN (GOSPEL COMMENTARY:Mark 12:38-44) 
Chúa Giêsu phân biệt tinh thần đạo đức sai lầm với tinh thần đạo đức thành 
thật.  Ngài không lên án những người luật sĩ là những chuyên gia thần học, 
nhưng Ngài muốn tố cáo những kẻ lạm dụng quyền lực của mình. Ngài khiển 
trách họ vì (1) sự mong muốn được nổi bật trong xã hội, (2) lòng ham muốn 
được tôn kính, và (3)  lòng có khuynh hướng dùng chức vị của họ để đem lại tư 
lợi cá nhân và tự nâng cao vị thế cho họ.  
Trong sự khác biệt rõ rệt đối với những môn đệ giả hình này, thì lại có một bà 
góa phụ nghèo khổ không muốn sự chú ý của đám đông, và bà cũng là một ví 
dụ tuyệt vời của sự dâng cúng trong đền thờ. Marcô nói với chúng ta rằng 
Chúa Jêsus muốn các môn đệ của Ngài nhìn nhận được sự quảng đại của bà 
góa phụ nghèo khổ: 
 “Chúa Giêsu liền gọi các môn đệ của mình lại và nói: "Hãy nhìn xem, bà ấy 
đã cho nhiều hơn tất cả những người còn lại. Vì tất cả họ đều đóng góp từ sự 
dư thừa giàu có của họ trong khi bà ta đã truất hết sự nghèo khổ của mình.” 
”Chúa Giêsu không nói với chúng ta phải phá sản và đem hết của cải của mình 
bỏ vào giỏ xin tiền kỳ tới.  Nhưng Ngài muốn nhấn mạnh việc bà góa phụ 
nghèo như một biểu tượng của một môn đệ trung thành, một ví dụ về một 



người có lòng tin nơi Thiên Chúa, một Thiên Chúa sẽ lo liệu hết tất cả nhu cầu 
của mình. Tinh thần dâng cúng của người góa phụ nghèo khổ cũng tượng 
trưng cho sự hy sinh tất cả của Chúa Giêsu cho chúng ta. Trong bài học ngày 
hôm nay về một môn đệ chính thực, Chúa Giêsu nói rằng các môn đệ chính 
thực cũng không bao giờ tìm cách thu hút sự chú ý đến chính họ. Hơn nữa, 
tiếng tăm của họ dựa qua tinh thần dấn thân cho Thiên Chúa và cho tha nhân 
của họ. 
 
 
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.Phó thác hoàn toàn lòng tin nơi Thiên Chúa là một điều rất khó trong đa số 
chúng ta. Cái gì đã giúp hoặc sẽ giúp bạn tin tưởng phó thác trong những lúc 
khó khăn? 
 
3.Trong bài Kinh Thánh, Chúa Giêsu lên án người Pharisêu chỉ tìm kiếm các 
chức vị cao sang và chỉ muốn sự chú trọng về mình. Làm sao bạn có thể làm 
điều tốt mà không cần sự chú trọng về mình hoặc không cần sự khen thưởng? 
 
4.Những yếu tố gì giúp bạn trở nên một người quản lý giỏi về thời gian, tiền tài 
và khả năng của chính bạn? 
 
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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