
CHÚA NHẬT THỨ NHẤT MÙA CHAY 
Ng ày 18 th áng 2, 2018 

(First Sunday of Lent, Feb. 18, 2018) 
 
PHÚC ÂM: Mc 1, 12-15 (Gospel: Mark 1: 12-15) 
"Chúa chịu Satan cám dỗ và các Thiên Thần hầu hạ Người". 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. 
  
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 THÁNH KINH (GOSPEL COMMENTARY) 
 
Hướng dẫn viên: Xin bạn suy gẫm bài bình luận dưới đây: 
 
Khởi đầu của Kinh Thánh hôm nay theo Thánh Marco về sự cám dỗ của Chúa 
Giêsu trong sa mạc. Không giống như Thánh Matthêu hoặc Thánh Luca, trong 
đó cả hai Thánh đã nêu rõ những chi tiết đặc biệt về sự cám dỗ mà Chúa 
Giêsu  đã trải qua, Thánh Marcô chỉ nói cho chúng ta sự “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.” 
Sự nhắc nhở  đến “dã thú” với một chủ đích nêu rõ bản chất dã man khắc 
nghiệt của sự cám dỗ. 
“Thiên Thần hầu hạ Ngừơi” nhắc nhở đến xưa kia Thiên Thần đã từng giúp 
Tiên Tri Elijah trong thời gian thử thách bằng cách mang bánh và nước cho 
ông. Điều đó Thánh Marco có thể dẫn giải cho cộng đồng của ông trong giai 
đoạn thử thách, Chúa Giêsu luôn luôn ở cùng họ. 
Sau thời gian Chúa ở sa mạc,  
Chúa Giêsu bắt đầu rao giảng cho công chúng. Câu đầu tiên của Ngài là:  



"Thời giờ đã mãn, và nước Thiên Chúa đã gần đến; anh em hãy ăn năn sám 
hối và tin vào Tin Mừng". 

 

“Thời giờ đã mãn” chứng tỏ sự chờ đợi của dân Do Thái mong mỏi một 
Đấng Cứu Thế, tương tự như một vua David kkhác đến, để giải phóng họ khỏi 
dế quốc La Mã. Nhưng rồi họ sẽ thấy rằng Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế của 
hòa bình. Không những thế, những ai lãnh đựơc tất cả những gì Thiên Chúa 
đem lại, sẽ biết ăn năn hối cải và biết tiếp nhận Tin Mừng của Ngài. 

Hướng dẫn viên: Chúng ta nên chia ra từng nhóm nhỏ, khỏang 3 người để 
thảo luân với nhau. 

 

CÂU HỎI CHIA SẺ ĐỨC TIN; (FAITH SHARING QUESTIONS) 

1. Xin bạn chia sẽ một chữ họặc một câu mà Tin Mừng Phúc Âm hôm nay 
đã đánh động tâm hồn của bạn. 

2. Một số người, có thể nhiều người khó có tin được là Chúa Giêsu đã có 
lúc bị cám dỗ với những ý tưởng đi ngược lại Thánh Ý của Đức Chúa 
Cha cho mạng sống của Người. 

3. Sự thử thách của Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta đời sống tinh thần  quả 
thật là một cuộc chiến đấu tinh thần. Chính Chúa Giêsu đã phải trải qua  
một  cuộc chiến tàn khốc với thế giới ma quỉ và xác thịt. Điều này ứng 
dụng  vào cuộc sống của bạn ra sao? Nếu có thể xin bạn nhiệt tình chia 
sẽ. Thí dụ nh ư bạn không muốn tha thứ những tổn thương của mình , 
hoặc không mu ốn chia sẽ những hồng ân với người khác.  

4. Trong bài Thánh Kinh hôm nay, những thiên thần đã đến hầu hạ Chúa. 
Vậy ai là thiên thần đến giúp bạn trong cuộc chiến tinh thần của bạn? 

5. Chúa Giêsu nói với bạn những tông đồ trung thành của Ngài thì phải làm 
gì cho Chúa? 


