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PHÚC ÂM: Mc 16, 15-20 (Gospel: Mark 16:15-20) 
"Người lên trời, ngự bên hữu Thiên Chúa". 
Bài kết Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. 
  
Khi ấy, Chúa Giêsu hiện ra với mười một môn đệ và phán: "Các con hãy đi khắp 
thế gian, rao giảng Tin mừng cho mọi tạo vật. Ai tin và chịu phép rửa, thì sẽ được 
cứu độ; ai không tin, sẽ bị luận phạt. Và đây là những phép lạ đi theo những người 
đã tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ quỷ, nói các thứ tiếng mới lạ, cầm rắn trong tay, 
và nếu uống phải chất độc, thì cũng không bị hại; họ đặt tay trên những người bệnh, 
và bệnh nhân sẽ được lành mạnh". 
  
Vậy sau khi nói với các môn đệ, Chúa Giêsu lên trời, và ngự bên hữu Thiên Chúa. 
Phần các ông, các ông đi rao giảng khắp mọi nơi, có Chúa cùng hoạt động với các 
ông, và củng cố lời rao giảng bằng những phép lạ kèm theo. 
Đó là lời Chúa. 
 
KINH THÁNH BÌNH LUẬN (Gospel Commentary) 

PHÚC ÂM: Mc 16, 15-20 (Gospel: Mark 16:15-20) 
Các môn đồ được ban cho các trang bị cứu rỗi cần thiết: niềm tin vào Chúa Giêsu 
và phép rửa tội để vào cộng đồng Kitô hữu. Họ được ủy nhiệm “loan báo Tin Mừng 
cho cả thế giới” để mọi người sẽ có cơ hội được cứu rỗi. Trong khi nhiều người sẽ 
nghe lời truyền, nhưng không phải tất cả sẽ mở lòng với nó. Thánh Mạc cô chỉ cho 
tín hữu biết các dấu hiệu họ sẽ được ban cho để tiếp tục sứ vụ chữa lành của Chúa 
Giêsu. Sứ vụ giảng dạy của họ sẽ được đi kèm với một sứ vụ chữa lành. Các ám chỉ 
đến ‘cầm con rắn và nuốt chất độc' không nên được thực hiện theo nghĩa đen. Nó là 
một ngoa dụ tại vùng Trung Đông, một cách nói rằng những người theo Chúa Giêsu 
sẽ có quyền lực để vượt qua mọi hình thức tà ác. Họ sẽ có một sức mạnh vượt ngoài 
khả năng để giúp họ đối phó với những khó khăn của cuộc sống. Ví dụ, nhiều người 
đã được chữa lành bởi quyền năng cầu nguyện; những người khác đã được giài 
thoát khỏi quyền lực của Sa-tan; và những người khác được  tiếp nhận quyền năng 
của Đức Chúa Trời để giúp họ ngừng uống rượu và được giải thoát khỏi những kỷ 
niệm đau khổ của một tuổi thơ khó khăn. Nếu Thăng Thiên có nghĩa là được nâng 
lên, thì chúng ta cần phải tin vào sức mạnh chữa lành của Thiên Chúa để nâng đỡ 
chúng ta khi chúng ta bị thương tổn và quỷ ám. Sự thăng thiên của Chúa Giêsu 



đánh dấu sự kết thúc cuộc đời của Ngài trên trần gian và sự khởi đầu của sứ mệnh 
cho Giáo Hội, mà tất cả chúng ta tham gia bằng Phép Rửa Tội của chúng ta. 
 
 
CÂU HỎI CHIA SẺ ĐỨC TIN (Faith Sharing Questions) 

1. Khi bạn lắng nghe Phúc Âm, những chữ nào thu hút sự chú ý của bạn? Tại sao? 

2. Sau khi Thăng thiên, các môn đồ trở lại Giê-ru-sa-lem để chờ đợi sự đến của Đức 
Thánh Linh. Các bạn muốn điều mới mẽ của Chúa Thánh Linh cho giáo xứ của 
mình và cho chính mình vào lúc này? 

3. Thông điệp cuối cùng của Chúa Giêsu cho các môn đệ là một sứ vụ truyền giáo 
cho mọi sinh vật. Giáo xứ của bạn trung thành với sứ vụ này tới mức độ nào? Bạn 
trung thành như thế nào? Làm thế nào cả bạn và giáo xứ của bạn thực hiện trung 
thành hơn với ủy ban này của Chúa Giêsu? 

4. Sự thăng thiên của Chúa Giêsu là thời điểm chuyển tiếp cho các Tông đồ. Bạn 
hãy chia xẻ một thời điểm chuyển tiếp trong cuộc sống của bạn mà cuối cùng hóa ra 
là một phước lành. 

5. Chúa Giêsu nói gì với bạn về việc một đệ tử trung thành nên hành động như thế 
nào? 


