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BÀI 3: NHỮNG NÉT ĐẶC BIỆT TRONG TIN MỪNG MÁCCÔ 

 

Planning. 
 
 
 
Chuẩn bị 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objective/Mục Đích 
 

Agenda 
 

 
Học sinh sẽ hiểu: 
 

1. Thánh Maccô là ai 
2. Sứ điệp   tin mừng thánh Máccô. 
3. Cấu trúc Tin mừng Máccô 

 

 
1. Kinh Thánh/ 

Scripture 
2. Học hỏi 
3. Thảo thảo luận 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Định giá/ Assessements 
 
Cách mà học sinh cho chúng ta biết các em hiểu bải hay 
không. Qua thảo luận các em hiểu ý nghĩa: 
 

1. Về thánh Máccô 
a. Thư ký va thông dịch viên của thánh Phêrô.  
b. Ngài được nhắc đến vài lần trong sách Tông đồ 

công vụ và một số thư trong Tân Ước  
c. Mẹ của ngài là Maria, Kitô hữu đầu tiên (CV 

12:12)   
d. Anh em họ với Banaba (Col 4:10).  Cả hai cùng 

đi truyền giáo với thánh Phaolô trong lần thứ nhất 
e. Thánh Phêrô gọi Máccô là Con trai tôi (1 Pet 

5:13) 
f. Tin mừng thánh Máccô được viết dựa theo lời kể 

của thánh Phêrô  
2. Sứ điệp tin mừng thánh Máccô. (Chúa Giêsu - Con 

Thiên Chúa). Vì thế rất chú trọng đến những phép lạ 
của Chúa. 

3. Cấu trúc Tin mừng. Gồm 5 phần: Hoang địa; Công 
việc tại Galilê; Đường (the Way); Giêrusalem: Khổ 
nạn; Mồ: Tử nạn và phục sinh của Chúa. 
 

 
Điểm chính/keypoints  
 

1. Con người của Máccô 
2. Sứ điệp Tin mừng của thánh Mácco 
3. Cấu trúc và mối tương quan giữa các phần của cấu 

trúc Tin mừng. 
 

Lesson  Materials 
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cycle Đọc Kinh Thánh/ Scriptures  Kinh Thánh 

  
Đọc các đoạn  Tin mừng (MK 1:40-45)  

Các em hiểu các đoạn Tin mừng này như thế nào?   
Thảo luận/ Discussion  

 
 

1. Dựa theo các câu hỏi đã cho sẵn. 
  

 
  

 Học hỏi và sống đức tin/Living our faith 
 

 
 

  
 

 

Áp dụng vào cuộc sống/ Life Appication 
Các em tập lật Kinh Thánh 

 

   

 

1. LỜI CHÚA 

Một người hủi đến cầu xin Người, và vừa 
quỳ vừa nói với Người: ‘Nếu ngài muốn, 
ngài có thể làm cho tôi lành sạch’. Động 
lòng thương, Người giơ tay ra, đụng đến 
anh ta và nói với anh ta: ‘tôi muốn; anh 
hãy lành sạch’. Lập tức chứng hủi rời anh 
ta, và anh ta được lành sạch. Người 
nghiêm giọng đuổi anh ta đi ngay, và nói 
với anh ta: ‘không được nói gì với ai; 
nhưng hãy đi, trình diện với linh mục và 
dâng lễ tạ ơn được sạch như Môsê đã 
truyền, như chứng cớ cho người ta biết’. 
Nhưng vừa ra đến ngoài, anh ta đã bắt 
đầu nói huyên thuyên về việc đó, và loan 
tin đi khắp nơi, đến nỗi Chúa Giêsu không 
dám công khai vào thành nào nữa, nhưng 
phải tới vùng quê; và người khắp nơi tới 
với Người  (Mk 1:40-45). 

And a leper came to him beseeching him, 
and kneeling said to him, "If you will, you 
can make me clean." Moved with pity, he 
stretched out his hand and touched him, 
and said to him, "I will; be clean." And 

immediately the leprosy left him, and he 
was made clean. And he sternly charged 
him, and sent him away at once, and said 
to him, "See that you say nothing to any 
one; but go, show yourself to the priest, 
and offer for your cleansing what Moses 
commanded, for a proof to the people." 
But he went out and began to talk freely 
about it, and to spread the news, so that 
Jesus could no longer openly enter a town, 
but was out in the country; and people 
came to him from every quarter (Mk 1:40-
45) 

2. DIỄN Ý 

2.1 Thánh Máccô là ai? 

 Thánh Máccô, là thư ký và thông 
dịch viên của Thánh Phêrô, và là 
người ghi chép các lời giảng dạy 
của vị thánh này.  

 Thánh Máccô được nhắc đến vài 
lần trong Sách Tông Đồ Công Vụ 
và trong một số thư Tân Ước.  
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 Mẹ ngài là Maria, một Kitô hữu 
hàng đầu tại Giêrusalem (Cv 
12:12).  

 Anh em họ của ngài là Banaba (Cl 
4:10).  

 Máccô và Banaba cùng đi với 
Thánh Phaolô trong lần truyền giáo 
thứ nhất.  

 Thánh Phêrô âu yếm gọi Máccô là 
con trai tôi (1 Pr 5:13).  

 Vì Tin Mừng Máccô đặc biệt nhắc 
đến Thánh Phêrô (Chúa chữa lành 
cho mẹ vợ ngài, các biến cố chữa 
lành con gái Giaia, biến hình, Chúa 
hấp hối trong Vườn đều có sự hiện 
diện của ngài), vì thế người ta tin là 
là thánh Máccô đã dựa vào lời kể 
và các lời giảng của Thánh Phêrô 
để viết tin mừng của ngài.  

2.2 Sứ Điệp 

 Sứ điệp chính tin mừng Máccô là 
Chúa Giêsu chính là Con Thiên 
Chúa toàn năng.  

 Sứ điệp này được công bố ngay ở 
câu đầu tiên: Khởi đầu tin mừng 
Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa 
(The beginning of the gospel of 
Jesus Christ, the Son of God) (Mk 
1:1), và câu gần cuối cùng nơi 
miệng viên sĩ quan Rôma: Quả thật 
người này là Con Thiên Chúa (And 
when the centurion, who stood 
facing him, saw that he thus 
breathed his last, he said, "Truly 
this man was the Son of God! ) 
(15:39).  

Chính vì thế, Tin Mừng này chú trọng tới 
các phép lạ Chúa Giêsu làm.  

2.3 Cấu Trúc Của Tin Mừng 
(Cách Sắp Xếp Song Đối). 

Có nhiều cách đọc Tin Mừng Thánh 
Máccô. Cách dưới đây gọi là Cách Sắp 
Xếp Song Đối (chiastic structure), nghĩa là 
ta có thể đọc và hiểu Tin Mừng này qua 5 
phần, mỗi phần song song với nhau. Sau 
đây là các phần: 

A. Hoang Địa (1:1-15): Phần này 
tường thuật việc Chúa Giêsu Kitô 
sẵn sàng nhận lãnh công việc giảng 
dạy Nước Thiên Chúa, một việc sẽ 
dẫn Người đến cái chết.  

B. Galilê (1:16-8:21): Phần nay 
nói về ý nghĩa của việc làm môn 
đệ, kể lại các phép lạ (chiếm 1/4 
toàn bộ Tin Mừng); về Nước Thiên 
Chúa đã đến gần; Và bí mật về Đức 
Kitô (Mc 1:40-45).  

C. Đường (8:22-11:11): Phần này 
nói đến cao điểm và trọng tâm của 
Tin Mừng bao gồm tất cả các lời 
dạy bảo quan trọng của Chúa.  

D. Giêrusalem (11:12-14:52): 
Phần này tường thuật về việc Đức 
Kitô phải chịu đau khổ (Chiên 
Vượt Qua). 

E. Mồ (14:53-16:20): Phần này kể 
lại cuộc khổ nạn, cái chết và sự 
sống lại của Chúa Giêsu.  

Phần đầu (A) và phần cuối (E) có liên 
quan với nhau vì cùng có nhiều ý tưởng và 
đề tài giống nhau.  

Phần hai (B) và phần bốn (D) tương 
phản lẫn nhau và phần ba ở giữa là tâm 
điểm và là chìa khóa mở toàn bộ Tin 
Mừng này.  

3. HỌC THUỘC LÒNG 
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 Tin Mừng Máccô tuyên xưng Chúa 
Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên 
Chúa. 

 Tin Mừng Máccô đặc biệt nói tới 
cảm quan của Chúa Giêsu và hiệu 
quả các phép lạ Người làm. 

 
4. SINH HOẠT  
 
a. Tại sao người ta tin rằng Tin Mừng 
Máccô dựa vào lời giảng của Thánh 
Phêrô? 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
………............................................………
………………………………………………… 
 
b. Sứ điệp chính của Tin Mừng Máccô tìm 
thấy ở đâu trong Sách? 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
………………………………………………… 
 
c. Các phép lạ chiếm một vị trí như thế nào 
trong Tin Mừng Máccô? 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………………
…………………………… 
 
d. Em biết gì liên quan tới Bí Mật về Đấng 
Kitô? 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………………
…………………………… 
 
 

5. CẦU NGUYỆN 
 
Giáo Lý Viên: Lạy Chúa toàn năng, nhờ 
bàn tay thánh sử Máccô, Chúa đã ban cho 
Giáo Hội Tin Mừng của Chúa Giêsu Kitô, 
Con Thiên Chúa: chúng con cảm tạ Chúa 
vì chứng tá này và chúng con xin Chúa 
ban cho chúng con được hiểu rõ các chân 
lý của chứng tá ấy. Giờ đây, chúng con xin 
dâng lên Chúa bài thánh ca của Isaia: 
  
Tất Cả:  

Ðẹp thay trên đồi núi, bước chân 
người loan báo tin mừng, công bố 
bình an, người loan tin hạnh phúc, 
công bố ơn cứu độ và nói với Xi-on 
rằng: "Thiên Chúa ngươi là Vua 
hiển trị." 

Kìa nghe chăng quân canh gác của 
ngươi cùng cất tiếng reo hò vang 
dậy; họ sẽ được thấy tận mắt Ðức 
Chúa đang trở về Xi-on. 

Hỡi Giê-ru-sa-lem điêu tàn hoang 
phế, hãy đồng thanh bật tiếng reo 
mừng,  vì Ðức Chúa an ủi dân 
Người, và cứu chuộc Giê-ru-sa-
lem. 

Trước mặt muôn dân, Ðức Chúa đã 
vung cánh tay thần thánh của 
Người: ơn cứu độ của Thiên Chúa 
chúng ta, người bốn bể rồi ra nhìn 
thấy.  

  (Lời nguyện Lễ Thánh 
Máccô và Isaia 52: 7-10) 

 


