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PHÚC ÂM (Gospel): Mt 28, 16-20 
  
Khi ấy, mười một môn đệ đi về Galilêa, đến núi Chúa Giêsu đã chỉ trước. Khi thấy Người, các ông thờ lạy Người, nhưng 
có ít kẻ còn hoài nghi. Chúa Giêsu tiến lại nói với các ông rằng: "Mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho 
Thầy. Vậy các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần, giảng dạy họ 
tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con. Và đây Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế".    
Đó là lời Chúa. 
 
 
Bình Luận Kinh Thánh (Gospel Commentary):     Mt 28:16-20 
 
Trái ngược với Tin Mừng Lu-ca và sách Tông Đồ Công Vụ, Tin Mừng Matthew thì có Lễ Thăng Thiên của chúa xảy ra 
trên một ngọn núi ở Galilê. Ở đó, ông thách thức các môn đệ về việc loan báo Tin Mừng của Chúa cho toàn thế giới. “Các 
con hãy thành lập các môn đệ ở khắp các quốc gia. Họ làm phép rửa cho mọi người nhân danh Cha và Con và Thánh 
Thần. Lời cuối cùng của Chúa Giêsu với các môn đệ của mình là Ngài sẽ luôn ở bên họ cho đến tận thế. Vì vậy, Chúa Giê-
su không bỏ rơi họ. Ngoài ra, Ngài còn khẳng định sự mật thiết của mình với họ. 
 
Câu Hỏi Chia Sẻ Đức Tin (Faith Sharing Questions) 
 
1. Bạn quay sang người bên cạnh bạn và chia sẻ một chữ hoặc một hình ảnh nào trong bài đọc đã đánh động bạn? Vậy 
chữ đó hoặc hình ảnh đó đã an ủi hay đã thách thức bạn hoặc đã chạm lòng bạn không? 
 
2. Sau lễ Thăng thiên, các môn đệ trở về Jerusalem để chờ đợi Chúa Thánh Thần đến. Bạn muốn Chúa Thánh Thần tuôn 
tràn ơn gì mới vào lúc này cho giáo xứ và cho chính mình? 
 
? 3. Lời khuyên cuối cùng của Chúa Giêsu cho các môn đệ của mình là có một sứ vụ rao giảng Tin Mừng cho muôn loài. 
Giáo xứ của bạn trung thành với sứ vụ vĩ đại này như thế nào? Còn bạn trung thành đến mức nào? Làm thế nào cả bạn lẫn 
giáo xứ có thể thi hành trung thành hơn với sứ vụ này của Chúa Giêsu? 
 
4. Thời gian Thăng Thiên của Chúa là thời gian chuyển tiếp cho các Tông đồ. Trong đời sống của bạn, thời gian chuyển 
tiếp nào đã là một trong những thời gian chuyển tiếp lớn nhất mà bạn phải trải qua? Điều gì đã giúp bạn vượt qua quá 
trình chuyển tiếp này? 
 
5. Kể một điều trong phúc âm hôm nay đã nói với chúng ta rằng nếu làm môn đệ của Chúa Giêsu thì chúng ta 
cần phải chú ý và hành động như thế nào? 
 


