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PHÚC ÂM (Gospel):  Mc 1, 12-15 
  
Khi ấy, Thánh Thần thúc đẩy Chúa Giêsu vào hoang địa và Người ở đó suốt bốn mươi đêm 
ngày, chịu Satan cám dỗ, sống chung với dã thú và các Thiên Thần hầu hạ Người. 
Sau khi Gioan bị bắt, Chúa Giêsu sang xứ Galilêa, rao giảng Tin Mừng của nước Thiên Chúa, 
Người nói: "Thời giờ đã mãn, và nước Thiên Chúa đã gần đến; anh em hãy ăn năn sám hối và 
tin vào Tin Mừng". 
Đó là lời Chúa. 
 
Bình Luận Kinh Thánh (Gospel Commentary)  Marcô 1:12-15 
 

Bài đọc Tin Mừng hôm nay bắt đầu với lời tường thuật của Marcô về sự cám dỗ của Chúa Giê-
su trong sa mạc. Không giống như những lời tường thuật của Matthêu hay Luca, cả hai đều nêu 
chi tiết những cám dỗ cụ thể mà Chúa Giê-su đã trải qua, Marcô chỉ cho chúng ta biết rằng “Thánh 
Thần đã đưa dẫn Chúa Giê-su vào sa mạc, và Ngài đã ở trong sa mạc bốn mươi ngày, bị Sa-tan 
cám dỗ. Ngài ở giữa các loài thú dữ, và các thiên thần hầu hạ Ngài”.Việc nói đến "thú dữ" nhằm 
nói lên bản chất man rợ của những cám dỗ. “Các thiên thần hầu hạ” đối với Chúa Giê-su là sự 
nhắc nhở việc thiên thần đã đến thăm Ê-li trong thời gian ông bị thử thách, các ngài đã mang bánh 
và nước cho ông. Có thể Marcô muốn cho cộng đồng của mình biết rằng trong những lúc bị thử 
thách, Chúa Giêsu cũng luôn hiện diện để nâng đỡ họ. 
 
Sau khi hoàn tất thời gian ở sa mạc, Chúa Giê-su bắt đầu sứ vụ công khai của mình. Những lời 
đầu tiên của Ngài là: “Đây là thời kỳ đã hoàn tất. Nước Thiên Chúa đã gần đến. Hãy sám hối và 
tin vào Tin Mừng ”. Lời tuyên bố của Chúa Giêsu về “thời kỳ đã hoàn tất” cho thấy rằng thời 
gian chờ đợi lâu dài của dân Do Thái mong Thiên Chúa Trời đến thật sự với họ. Nhiều người tin 
rằng Đấng Cứu Thế sẽ là một chiến binh giống như một David khác, người sẽ đánh đuổi quân La 
Mã. Nhưng họ sẽ phát hiện sớm ra, Chúa Giê-xu chỉ là Đấng Cứu Thế hòa bình. Không những, 
muốn tận dụng được tất cả những gì Ngài mang lại, ta cần phải biết sám hối và đón nhận Phúc 
Âm mà Ngài rao giảng. 
 
Câu Hỏi Chia Sẻ Đức Tin (Faith Sharing Questions) 
1. Chia sẻ với nhóm hoặc với người bên cạnh điều gì đã xúc động bạn nhiều nhất trong Phúc âm. 
Với câu hỏi đầu tiên này, chúng ta hãy cố gắng tránh bình luận về những gì người khác đã chia 
sẻ. Chúng ta chỉ cần chia sẻ những gì trong thâm tâm mình và sau đó để phiên người khác chia 
sẻ. 
 
2. Trong trận Đại Hồng Thủy, Thiên Chúa tẩy rửa tạo vật bị ô nhiễm bởi tội lỗi. Ngày nay chúng 
ta làm ô nhiễm tạo vật như thế nào? Bạn nhận thức như thế nào về các vấn đề môi trường? Bạn 
có tái chế không? Vậy bạn có tiết kiệm nước và sử dụng các vật dụng có thể tái sử dụng được 
không? 
 



3. Trong bài đọc II, thánh Phêrô nói đến phép rửa. Việc trở thành một người Công giáo được rửa 
tội có ý nghĩa gì đối với bạn? Bạn có biết ngày rửa tội của mình không? Nếu không nhớ, bạn hãy 
xem xét việc tìm ra nó. 
 
4. Một số, nếu không muốn nói là nhiều người cảm thấy khó tin rằng Chúa Giê-su đã thực sự bị 
cám dỗ và đã làm trái ý muốn của Cha Ngài về sự sống của Ngài. Bạn hãy cho bất cứ ý kiến gì 
về điều này? Thực tế về những cám dỗ của Chúa Giê-su có khiến chúng ta dễ dàng tin rằng Chúa 
Giê-su giống chúng ta trong mọi sự trừ tội lỗi không? 
 
5. Những cám dỗ của Chúa Giê-su nhắc nhở chúng ta rằng đời sống thiêng liêng thực sự là cuộc 
chiến thần linh. Đấng cao cả hay Đấng Kitô của chúng ta đang tranh đấu trong một trận chiến 
khốc liệt với thế gian xác thịt và ma quỷ. Điều này diễn ra như thế nào trong cuộc sống của bạn? 
Bạn có thể kể một cách chính xác. Ví dụ, một phần trong chúng ta có thể không muốn tha thứ 
cho một tổn thương nào hoặc chia sẻ một ơn lành nào của chúng ta với người khác. 
 
6. Nêu một việc trong phúc âm hôm nay đã nói với chúng ta nếu làm môn đệ của Chúa Giêsu 
thì chúng ta cần phải chú ý và hành động như thế nào? 

 


