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PHÚC ÂM: Mc 13, 24-32 (Gospel: Mark 13:24-32)  

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Trong những ngày ấy, sau cảnh 
khốn cực, mặt trời sẽ ra tối tăm, mặt trăng sẽ mất sáng, các ngôi sao sẽ từ trời rơi 
xuống và các sức mạnh trên trời sẽ bị lay chuyển. Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con 
Người ngự đến trên đám mây với đầy quyền năng và vinh quang. Và bấy giờ Người 
sẽ sai các thiên thần của Người đi quy tụ những kẻ đã được tuyển chọn từ khắp bốn 
phương, từ chân trời cho đến cùng kiệt trái đất. Nhìn vào cây vả, các con hãy tìm 
hiểu dụ ngôn này. Khi nó đâm chồi nảy lộc, các con biết rằng mùa hè gần đến. 
Cũng vậy, khi các con nhìn thấy tất cả những điều đó xảy ra, thì các con hãy biết là 
Người đã tới gần ngoài cửa rồi. Thầy bảo thật các con: Thế hệ này sẽ chẳng qua đi 
trước khi mọi sự đó xảy đến. Trời đất sẽ qua đi, nhưng lời Thầy nói sẽ chẳng qua đi. 

 "Còn về ngày đó hay giờ đó, thì không một ai biết được, dù các thiên thần trên trời, 
dù Con Người cũng chẳng biết, chỉ có mình Cha biết thôi".  

Đó là lời Chúa. 

 
KINH THÁNH BÌNH LUẬN (GOSPEL COMMENTARY:Mark 13:24-32) 
Chapter 13 of Mark is not easy reading. In the Bible, it is an example of a literary 
genre called Apocalyptic (“hidden”) writing. This type of writing is not only obscure 
but it is difficult to interpret. It is meant to give hope to faith communities who are 
oppressed and to be a warning to those who oppress them. Apocalyptic literature is 
known for visions, allegories and complicated symbols. It looks ahead to the time 
when God will triumph over the powers of darkness. Mark has five different strands 
of thought: prophecies about the destruction of Jerusalem (vv 1-2,14-20); warnings 
about persecutions to come (vv 9-13); warnings about the dangers of the last days 
(vv 3-6,21-22); warnings about the second coming of Christ, also referred to as the 
Day of the Lord (vv 7-8,24-27); and the importance of vigilance (vv 28-37). 
 
Chương 13 của thánh Marcô không dễ đọc. Trong Kinh Thánh, thánh Marcô 
đề  cập đến một ví dụ về một loại văn học được gọi là văn chương khải huyền 
("ẩn"). Loại văn bản này không chỉ mơ hồ mà còn khó hiểu nữa. Ý nghĩa của  
loại văn này là để mang lại hy vọng cho các cộng đồng mà đức tin bị đàn áp và 
ý nghĩa này cũng là một cảnh cáo cho những người đàn áp họ. Văn chương 



khải huyền được biết đến bởi những khải tượng, câu chuyện ngụ ngôn và 
những biểu tượng phức tạp, với ý báo trước thời kỳ Thiên Chúa đến chiến 
thắng các quyền lực bóng tối. Thánh Marcô đưa ra năm loại suy nghĩ khác 
nhau: những lời tiên tri về sự tiêu diệt của thành Giê-ru-sa-lem (các câu 1-
2,14-20); những cảnh cáo về cơn bách hại sẽ đến (câu 9-13); những cảnh cáo về 
cảnh nguy hiểm đau khổ của những ngày tận thế (các câu 3-6,21-22); những 
cảnh cáo về sự trở lại lần thứ hai của Chúa Kitô, cũng được gọi là Ngày mạc 
khải của Chúa Kitô (các câu 7-8,24-27); và tầm quan trọng của sự cảnh giác 
trong đời sống (câu 28-37). 
 
Mark, using typical apocalyptic symbols (darkened sun, unlit moon, falling stars), 
seeks to give hope to his persecuted community by referring to the triumphal return 
of the gloriously risen Christ who will soon put an end to their struggle. Obviously, 
Mark believes Jesus’ Second Coming will happen during his lifetime.  
Dùng những biểu tượng khải huyền điển hình (mặt trời tối tăm, mặt trăng mất 
sáng, những tinh tú rơi xuống), Thánh Marcô muốn kiếm lại niềm hy vọng cho 
cộng đồng bị bức hại của mình bằng cách đề cập đến sự trở lại chiến thắng của 
Đức Kitô phục sinh vinh hiển, Người sẽ sớm chấm dứt cuộc b ị  đàn áp đấu 
tranh của họ. Thánh Marcô tin chắc rằng sự trở lại lần thứ hai của Chúa 
Giêsu sẽ được xảy ra trong đời ngài. 
 
Jesus uses the image of the fig tree to further assure his readers of the imminence of 
the Parousia (his Second Coming). Just as we know that summer is coming when the 
fig tree begins to blossom, so are the disciples to recognize the coming of the Son of 
Man when a period of affliction and cosmic signs occur. Then Jesus appears to 
contradict his earlier assertion about the imminence of the Parousia when he 
says:“As to the day and hour, no one knows… except the Father.” This saying of 
Jesus is a warning to future generations not to get into the business of predicting the 
time of his return.  Instead, we should busy ourselves with leading good and just lives, 
always ready for the Lord’s return which will come like a thief in the night. 
Chúa Giêsu dùng hình ảnh cây vả để tiếp tục bảo đảm với độc giả của Ngài về 
việc sắp xảy ra của “Parousia” (Ngài đến lần thứ hai). Cũng giống như chúng 
ta nhận xét rằng mùa hè sẽ đến khi cây vả bắt đầu nở hoa, các môn đệ cũng 
nhận ra Con Người hiện dến khi một điềm khổ đau cùng với điềm lạ trên trời 
xảy ra. Rồi, Chúa Giêsu dường như lại mâu thuẫn với sự khẳng định trước đó 
của Ngài về sự sắp xảy ra của “Parousia” khi Ngài nói: "Như ngày và giờ, 
không ai biết ... ngoại trừ Cha Ta." Câu nói này của Chúa Giêsu là một cảnh 
cáo cho các thế hệ tương lai không được kiếm cách tiên đoán trước thời gian 
Ngài đến lần thứ hai. Vì vậy, chúng ta nên cố gắng làm cho cuộc sống mình 



luôn tốt đẹp và ngay chính, luôn sẵn sàng cảnh giác chờ đợi Thiên Chúa đến 
như một kẻ trộm đến trong đêm tối. 
 
Câu hỏi Chia Sẻ FAITH-SHARING QUESTIONS 
 
1. Quay sang người bên cạnh bạn và chia sẻ câu nào trong Tin Mừng đã thu 
hút sự chú ý của bạn. Tại sao? 
 
2. Daniel and Mark are writing for communities undergoing great distress in their 
lives. Who are the communities in our world undergoing persecution? What do you 
think motivates people to persecute people of faith? What causes religious bigotry? 
2. Danien và Marcô đang viết cho những cộng đồng đang trải qua nỗi đau khổ 
lớn trong cuộc sống của họ. Cộng đồng nào trong thế giới chúng ta đang trải 
qua cuộc bách hại? Bạn nghĩ điều gì đã thúc đẩy người ta đàn áp những người 
có đức tin? Điều gì đã gây ra sự cố chấp tôn giáo? 
 
3. If you could ask God one question about the next life, what would that question be?  
3. Nếu bạn có thể hỏi Thiên Chúa một câu hỏi về đời sống mai sau, câu hỏi đó  
là gì? 
 
4. What inscription would you like to have written on your tombstone? 
4. Bạn muốn khắc trên bia mộ của bạn dòng chữ gì? 
 
6. Một điều Chúa Jêsus đang nói với chúng ta trong Tin Mừng Chúa Nhật này 
về việc một môn đệ nên nói hay hành động như thế nào? Và bạn cần làm gì 
hoặc thay đổi gì để trở thành một môn đệ tốt hơn? 
 


