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GOSPEL:Luke 24:46-53 
 
The end of Luke’s Gospel contains his first account of the Ascension, which is presented here as occurring on Easter 
Sunday. The risen Lord shows the Apostles how the Scriptures had foretold that the Christ would suffer and rise again. 
Jesus also gives them a mission (the proclamation of repentance and forgiveness of sins) and promises to send the Holy 
Spirit to them. They return in joy to Jerusalem to await the Spirit.  
Phần cuối của Tin Mừng Thánh Luca gồm có ý nghĩ đầu tiên của ông về Lễ Thăng Thiên, và được trình bày ở đây 
như xảy ra vào Chủ nhật Phục Sinh. Chúa Phục Sinh cho các Tông đồ biết Kinh thánh đã báo trước Chúa Kitô sẽ 
chịu đau khổ và sẽ sống lại. Chúa Giêsu cũng ban cho họ một sứ mạng (loan báo sự ăn năn và tha thứ tội lỗi) và 
Ngài hứa sẽ gửi Chúa Thánh Thần đến với họ. Họ trở về Jerusalem trong niềm vui trong khi chờ đợi Thánh Linh 
đến. 
Luke shows that “the time of Israel” has yielded to “the time of Christ.”  Now, “the time of Christ” is to yield to “the time 
of the Church.” The Word of salvation will go forth from Jerusalem to the ends of the earth. Luke tells us about that in his 
second book, Acts of the Apostles. The Ascension is seen as the culmination of Jesus’ life and the start of the Church’s 
mission. 
Luca cho thấy thời gian của Chúa Kitô đã được thay thế bởi thời gian đợi chờ của người Do Thái.  Hiện nay, thời 
gian của Chúa Kitô đã thay thế vào thời gian của Giáo hội. Lời Hằng Sống về ơn Cứu Độ sẽ lan tràn từ Jerusalem 
đến tận cùng trái đất. Điều đó Luca đã nói với chúng ta trong cuốn sách thứ hai của ông, sách Tông Đồ Công Vụ. 
Lễ Thăng thiên được coi là đỉnh cao của cuộc đời Chúa Giêsu và cũng là khởi đầu sứ mệnh của Giáo hội. 
 
Jesus’ Ascension into heaven 
When we hear the phrase “took his seat at the right hand of God,” it is not intended to paint heaven as some place in the 
sky where Jesus is seated by God’s right hand. The phrase is intended to convey that Jesus, the glorified Christ, is Lord of 
the universe and is equal in power and dignity to God the Father.  From there, he constantly intercedes for us with his 
Father. 
Chúa Giêsu Thăng Thiên về trời 
Khi chúng ta nghe thấy câu ”ngồi bên hữu Dức Chúa Cha”, câu này không có ý nghĩa vẽ thiên đàng như một nơi 
nào đó trên bầu trời nơi Chúa Giêsu đang ngồi bên cánh tay phải của Thiên Chúa. Câu này nhằm nhấn mạnh rằng 
Chúa Giêsu là Chúa Kitô được tôn vinh, là Chúa Tể của vũ trụ và là Chúa bình đẳng về quyền lực và phẩm giá với 
Thiên Chúa Cha. Từ đó, Ngài luôn cầu bầu Thiên Chúa Cha cho chúng ta. 
The Ascension event concludes Jesus’ ministry on earth.  It brought his human body and soul into the Trinity. As a result 
of the Ascension, the second Person of the Trinity is forever human as well as divine. 
Biến cố Lên Trời kết thúc chức vụ trần gian của Chúa Giêsu. Nó mang nhân tính và thiên tính Ngài trong Ba Ngôi 
nhập thể. Ngôi thứ hai của Thiên Chúa Ba Ngôi là kết quả của sự Thăng Thiên và Ngài mãi mãi là con người cũng 
như là Thiên Chúa. 
The Ascension event does not mean that Jesus has abandoned us. The last words of Matthew’s Gospel have Jesus saying: 
“Know that I will be with you always until the end of time.” Jesus is present to us through the Holy Spirit, in and through 
the liturgical celebrations of our Church, and wherever two or three are gathered in his name. 
Biến cố Lên Trời không có nghĩa là Chúa Giêsu đã bỏ rơi chúng ta. Trong những lời cuối cùng của Tin mừng của 
Matthew Chúa Giêsu đã nói: “Hãy biết rằng Cha sẽ luôn ở bên các con  cho đến ngày tận thế.” Chúa Giêsu hiện 
diện trong chúng ta qua Chúa Thánh Thần, qua cử hành phụng vụ của giáo hội,  và Ngài sẽ hiện diện nơi hai hoặc 
ba người họp trên danh tiếng Ngài. 
 
FAITH-SHARING QUESTIONS 
 
1. Quay sang người bên cạnh bạn và chia sẻ câu nào hoặc hình ảnh nào trong bài đọc khiến bạn chú ý?  
Nó có an ủi hay thách thức bạn hay đánh động lòng bạn một cách nào đó không? 
 
2. After the Ascension, the disciples returned to Jerusalem to await the coming of the Holy Spirit. What new or fresh 
outpouring of the Holy Spirit do you desire at this time for your parish and for yourself? 
2. Sau lễ Thăng thiên, các môn đệ trở về Jerusalem để chờ đợi Chúa Thánh Thần đến. Vậy trong lúc này, bạn 
muốn gì mới mẻ về ơn Chúa Thánh Thần tuôn tràn trên giáo xứ bạn hoặc trên chính bạn? 
 



3. Jesus’ last message to his disciples was to commission them to evangelize every creature. To what extent is your parish 
faithful to this great commission? How faithful are you? How can both you and your parish carry out more faithfully this 
commission of Jesus? 
3. Thông điệp cuối cùng của Chúa Giêsu với các môn đệ là ủy thác cho họ truyền giáo cho mọi sinh vật. Vậy thì 
giáo xứ của bạn trung thành với sự ủy thác tuyệt vời này đến mức độ nào? Còn bạn trung thành đến mức nào? 
Làm thế nào cả bạn và giáo xứ của bạn có thể thực hiện sự ủy thác này của Chúa Giêsu một cách trung thành hơn? 
 
4. Can you share an ascension story from your life, a time when you were “lifted up” from pain to healing or hope? 
4. Bạn có thể chia sẻ một câu chuyện thăng thiên trong đời sống của bạn, một thời gian khi mà bạn được nâng đỡ từ 
đau khổ đến chữa lành hoặc đến hy vọng? 
 

5. Kể một điều trong Phúc âm hôm nay đã nói với chúng ta rằng là môn đệ của Chúa Giêsu chúng ta cần 
phải chú ý và hành động như thế nào? 

 


