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PHÚC ÂM: MK 3:20-35 
 
Chúa Giêsu trở về nhà cùng với các môn đồ của mình. Đám đông lại kéo đến, khiến họ 
không thể dùng bữa được. Khi những người thân của Người hay tin đó, họ liền đi bắt 
Người, vì họ cho rằng “Ngài bị mất trí”. Và những luật sĩ đến từ Giê-ru-sa-lem nói: “Ngài 
bị quỷ Bel-giê-bút ám”, và nói thêm rằng: “Chính nhờ quỷ mà Ngài trừ được quỷ.  
 
Khi đã gọi được họ lại, Chúa Giêsu phán bằng dụ ngôn rằng, "Sa-tan lại trừ Sa-tan 
được sao?” Nếu một nước tự chia rẽ nhau, thì nước đó làm sao có thể tồn tại được?. 
Và nếu một nhà tự chia rẽ nhau, thì nhà đó sẽ không thể đứng vững được. Và nếu Sa-
tan dấy lên chống lại và tự phân tán nhau thì nó không thể đứng vững được mà phải bị 
diệt vong. Chẳng ai có thể vào nhà của một người đàn ông mạnh mẽ để cướp bóc tài 
sản của anh ta, nếu không trói được anh ta trước đã, rồi sau đó mới có thể cướp phá 
nhà y. Quả thật Ta bảo các ngươi hay, mọi tội lỗi và tất cả những lời phạm thượng của 
loài người sẽ được tha hết. Nhưng bất cứ ai phỉ báng chống lại Chúa Thánh Thần, 
muôn đời sẽ không bao giờ được tha. Đó là vì họ đã xúc phạm khi nói, “Người bị Thần 
ô uế ám”. 
 
Mẹ và các anh em của Người đến. Đứng bên ngoài và sai người mời Chúa ra. Bấy giờ 
có đám đông ngồi quanh Người và họ trình với Người rằng. "Kìa, mẹ và các anh chị em 
của Thầy ở ngoài kia đang tìm Thầy". Nhưng Người trả lời với họ rằng: "Ai là Mẹ và 
anh em của Ta ?" Và đưa mắt nhìn những người ngồi xung quanh, Người nói, "Đây là 
mẹ và anh em của Ta. Vì ai làm theo ý của Thiên Chúa thì người đó là mẹ và là anh chị 
em của Ta”. 
 
 
PHÚC ÂM: Mark 3:20-35  
 
Tin Mừng này là một ví dụ về kỹ thuật văn học được gọi là "bánh sandwich Marcan". 
Ông bắt đầu một câu chuyện, sau đó ngắt đoạn cốt truyện bằng một câu chuyện khác 
và sau đó trở về câu chuyện gốc.  
 
Gia đình Chúa Giêsu tin rằng Ngài  "bị mất trí". Họ đang buồn bã về Ngài. Sự không 
phổ biến của Ngài với các nhà lãnh đạo tôn giáo trong ngày đang gây ra phiền toái cho 
họ. Do đó, họ đến để đưa Ngài về nhà và tránh chỗ công cộng. 
 
Bị kẹp giữa cảnh mở đầu và cảnh cuối cùng, điều này cũng liên quan đến gia đình của 
Ngài, có sự đối lập giữa Chúa Giêsu và người Pha-ri-si. Họ tuyên bố rằng quyền năng 
kỳ diệu của Ngài đến từ Satan. Chúa Giêsu đáp ứng với họ qua hai dụ ngôn. Thứ nhất, 
Ngài yêu cầu họ suy ngẫm về việc một gia đình bị phân chia thì có thể đứng vững như 
thế nào. Câu trả lời là nó không thể. Vì vậy, cáo buộc rằng Chúa Giêsu bị sai khiến bởi 
thần ô uế Beelzebub, rõ ràng là sai; nó có nghĩa là vương quốc của Satan đã kết thúc. 



Mưu đồ của các Luật sĩ tạo ra đủ bằng chứng rằng vương quốc của Satan vẫn phát 
triển mạnh. 
 
Dụ ngôn thứ hai là về một người đàn ông mạnh mẽ bị trói và nhà của ông ta bị cướp 
bóc. Áp dụng cho Chúa Giêsu, điều này có nghĩa là Chúa Giêsu thực sự có quyền lực 
trên Satan. Nó đã được chứng minh bằng những phép lạ trong đó Chúa Giêsu đã chữa 
lành những người khác khỏi những Thần ô uế qua quyền năng của Đức Chúa Trời. 
Vương quốc của Satan, trong khi chưa tận diệt, chắc chắn sẽ dẫn đến con đường thất 
bại thông qua công việc của Chúa Giêsu.  
 
Tội không thể tha. Có tội lỗi nào không thể tha thứ được không? Chúa Giêsu nói rằng 
điều đó có thể. Tội không thể tha thứ được thì gọi đó là việc của Quỷ vương, và những 
ai cáo buộc đại diện của Đức Chúa Trời là người của Sa-tan. Nhưng sự thật là, tất cả 
mọi tội lỗi đều có thể tha thứ miễn là tội nhân thành khẩn ăn năn.  
Nhưng đôi khi mọi người có thể trở nên quá ham muốn với bóng tối và tội ác mà họ 
không muốn ăn năn. Trong phần này của Tin Lành hôm nay, Chúa Giêsu ban hành 
cảnh báo nghiêm khắc chống lại việc sắp xếp chính mình với Sa-tan.  
 
Phần cuối cùng của Phúc âm hôm nay đặt ra hai câu hỏi cho người Công giáo: “Chúa 
Giêsu có anh chị em không?” và “Chúa Giêsu có thô lỗ với mẹ Ngài không?” Nói đến 
điều này, Margaret Nutting Ralph viết: “Sự tham khảo về các anh chị em của Chúa 
Giêsu”. không trả lời dứt khoát câu hỏi liệu Chúa Giêsu có anh chị em ruột cùng được 
sinh bởi Đức Maria hay không, bởi vì những chữ anh chị em gái không có ý nghĩa như 
vậy trong văn hóa của Chúa Giêsu. Từ ngữ anh em trai có thể đề cập đến bất kỳ điều 
nào sau đây: anh em trai, anh em trai cùng mẹ khác cha, anh em họ, hoặc các Môn đồ. 
Lưu ý rằng đoạn văn không nói, “Mary và các con của Bà...” 
 
Đối với một số câu hỏi như Chúa Giêsu thô lỗ với mẹ của mình, các học giả nói với 
chúng ta rằng Chúa Giêsu muốn nói rằng mối quan hệ giữa các môn đệ với Ngài gần 
gũi và quan trọng hơn so với mối liên hệ ruột thịt. Người thân gần gũi nhất của Chúa 
Giêsu là anh ấy hoặc cô ấy phải nghe và thực hành lời Ngài. Không ai làm điều này tốt 
hơn Mẹ Maria, người thường được gọi là "môn đệ đầu tiên."  
 
 
CHIA SẺ CÂU HỎI ĐỨC TIN 
 

1. Quay sang người bên cạnh bạn và chia sẻ câu nào trong Tin Mừng thu hút sự 
chú ý của bạn. Tại sao?  

 
Chia sẻ các câu hỏi tiếp theo với cả nhóm. 
 

2. Tại sao bạn nghĩ rằng người thân của Chúa Giêsu nghĩ rằng ‘Ngài đã bị mất trí’? 
Đã có ai bảo bạn rằng bạn quá sùng đạo không?  
 



3. Tại sao các luật sĩ lại nghĩ rằng Chúa Giêsu bị sai khiến bởi ma quỷ? Điều gì làm 
cho một số người làm cho tâm trí của họ trở nên điên rồ khi họ gọi điều đó là xấu 
xa trong khi những người khác thấy rõ ràng đó là điều tốt?  
 

4. Chúa Giêsu nói rằng người thân gần gũi nhất của Ngài là những người thực 
hành theo lời của Ngài, và những người tuân theo ý muốn của Ngài.  

 
• Khi nào thì khó có thể tuân theo ý muốn của Chúa? 
• Điều gì có thể giúp chúng ta biết rằng chúng ta đang theo ý muốn của Ngài?  

 
5. Một điều gì Chúa Giêsu đang nói với chúng ta trong Phúc âm của Chúa Nhật 

này là làm sao một môn đệ có thể nói hay thực hành lời của Ngài? 
 


