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PHÚC ÂM: Mc 13, 33-37 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con hãy coi chừng, hãy tỉnh thức và cầu nguyện, vì các con không 

biết lúc đó là lúc nào. Ví như người đi phương xa, để nhà cửa lại, trao quyền hành cho các đầy tớ, mỗi người một việc, và 

căn dặn người giữ cửa lo tỉnh thức. Vậy các con hãy tỉnh thức, vì các con không biết lúc nào chủ nhà trở về, hoặc là chiều 

tối, hoặc là nửa đêm, hoặc là lúc gà gáy, hay ban sáng, kẻo khi ông trở về thình lình, bắt gặp các con đang ngủ. Điều Ta 

bảo cho các con, thì Ta bảo cho tất cả mọi người là: Hãy tỉnh thức!"    

Đó là lời Chúa. 

  
 

Bình Luận Kinh Thánh (Gospel Commentary):    Mác-cô 13:33-37 
 

Như đã nói ở trên, những người Thiên Chúa Giáo ban đầu luôn mong đợi Chúa Giê-su trở lại chính trong cuộc đời của họ. 

Trong những câu trên, Mác-cô khuyến khích các độc giả nên làm hai điều: a) hãy luôn cảnh giác hoặc cảnh giác cho sự 

mong chờ Chúa đến; b) trở thành một môn đệ trung thành và tốt. Đối với chúng ta, sống giữa thời kỳ Chúa Giêsu đến ban 

đầu và thời kỳ Ngài sẽ đến lần thứ hai, chúng ta nên luôn cảnh giác về sự Chúa đến trong cuộc sống hàng ngày của chúng 

ta và chúng ta sẽ nhận thấy được chúng ta đã trung thành hoàn tất trách nhiệm của mình và chúng ta luôn sẵn sàng và sẵn 

lòng làm chứng cho Chúa Giêsu và các giá trị mến Chúa yêu người của Ngài. 

 

Câu Hỏi Chia Sẻ Đức Tin (Faith Sharing Questions) 
 

1. Hãy chia sẻ với nhóm hoặc với người bên cạnh những điều gì đã đánh động bạn nhiều nhất trong Phúc âm này. Với câu 

hỏi đầu tiên này, bạn hãy cố gắng tránh bình luận về những gì người khác đã nói. Chỉ cần chia sẻ những gì đã đánh động 

bạn và sau đó chuyển sang người tiếp theo. 
 

2. Trong Bài Đọc I, dân Do Thái sau bị lưu đày đang trở về một vùng đất hoang tàn và tan nát. Bạn đã có kinh nghiệm nào 

như vậy chưa? Nếu không, bạn nghĩ nó phải như thế nào? 
 

3. Hiện bây giờ trong cuộc đời, bạn có chờ đợi điều gì cụ thể không? Bạn có trải nghiệm chờ đợi đặc biệt mà bạn có thể 

nhớ lại không? 
 

4. Điều gì có thể giúp chúng ta trong Mùa Vọng này tỉnh thức chờ đợi Chúa Giê-su đến trong cuộc đời mình? 
 

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? 

 


