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Mc 10,17- 27 
10:17 Đức Giêsu vừa lên đường, thì có một người chạy đến, quỳ xuống trước mặt 
Người và hỏi: "Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia 
nghiệp ?" 
10:18 Đức Giêsu đáp: "Sao anh nói tôi là nhân lành ? Không có ai nhân lành cả, trừ một 
mình Thiên Chúa. 
10:19 Hẳn anh biết các điều răn: Chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ 
làm chứng gian, chớ làm hại ai, hãy thờ kính cha mẹ". 
10:20 Anh ta nói: "Thưa Thầy, tất cả những điều đó, tôi đã tuân giữ từ thuở nhỏ". 
10:21 Đức Giêsu đưa mắt nhìn anh ta và đem lòng yêu mến. Người bảo anh ta: "Anh 
chỉ thiếu có một điều, là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ 
được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi". 
10:22 Anh ta sa sầm nét mặt vì lời đó, và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải. 
10:23 Đức Giêsu rảo mắt nhìn chung quanh, rồi nói với các môn đệ: "Những người có 
của thì khó vào Nước Thiên Chúa biết bao !" 
10:24 Nghe Người nói thế, các môn đệ sững sờ. Nhưng Người lại tiếp: "Các con ơi, vào 
được Nước Thiên Chúa thật khó biết bao ! 
10:25 Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa". 
10:26 Các ông lại càng sửng sốt hơn nữa và nói với nhau: "Thế thì ai có thể được cứu 
?" 
10:27 Đức Giêsu nhìn thẳng vào các ông và nói: "Đối với loài người thì không thể được, 
nhưng đối với Thiên Chúa thì không phải thế, vì đối với Thiên Chúa mọi sự đều có 
thể được". 
 
1. Ghi nhớ: “Con lạc đà chui qua lỗ kim, còn dễ hơn người giàu vào Nước 
Thiên Chúa” (Mc 10,25). 
 

2. Suy niệm: Thông thường con người ta luôn có lòng tham; họ vừa muốn có thật 

nhiều của cải, lại vừa muốn có được cả Nước Thiên Chúa. Hay nói đúng hơn, họ vừa 

làm tôi Thiên Chúa, lại vừa làm tôi tiền bạc. Nhưng qua bài Tin Mừng hôm nay, 

Chúa Giêsu cho biết về số phận của những người đặt giá trị tiền của vật chất, lên trên 

giá trị Nước Trời, những người này thật khó vào được Nước Trời, khó hơn việc con 

lạc đà chui qua lỗ kim. Nên nhớ, mục đích cuối cùng của đời người là hạnh phúc 

Nước Trời. Đành rằng, phải làm giàu cho sự sống đời này, nhưng phải biết chọn lựa 

bậc thang giá trị lớn hơn. Sự giàu có tiền của đời này, chỉ là phương tiện, cho con 

người tiến tới Nước Thiên Chúa. 
 
3. Sống lời Chúa: Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của 
họ. 
 
4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết phân biệt giá trị đích thực của các sự 
vật, cho con biết tích trữ kho tàng Nước Trời. Xin cho con biết cùng đích của đời 
người là hạnh phúc Thiên đàng. Amen 


