
Bài dịch Kinh Thánh Chúa Nhật tuần Thứ Nhất Mùa Vọng (02/12/2018) 
Gospel Translation of the 1st Sunday of Advent – Dec 02, 2018 

PHÚC ÂM: Lc 21, 25-28, 34-36 (Gospel) 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Sẽ có những điềm lạ trên mặt trời, 
mặt trăng và các ngôi sao; dưới đất, các dân tộc buồn sầu lo lắng, vì biển gầm sóng 
vỗ. Người ta sợ hãi kinh hồn chờ đợi những gì sẽ xảy đến trong vũ trụ, vì các tầng 
trời sẽ rung chuyển. Lúc đó, người ta sẽ thấy trên đám mây, Con Người hiện đến 
đầy quyền năng và uy nghi cao cả. Khi những điều đó bắt đầu xảy đến, các con hãy 
đứng dậy và ngẩng đầu lên, vì giờ cứu rỗi các con đã gần đến. 

Các con hãy giữ mình, kẻo lòng các con ra nặng nề, vì chè chén say sưa và lo lắng 
việc đời, mà ngày đó thình lình đến với các con, như chiếc lưới chụp xuống mọi 
người sống trên mặt đất. Vậy các con hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, để có thể 
thoát khỏi những việc sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người!"  

Đó là lời Chúa. 

 
KINH THÁNH BÌNH LUẬN (GOSPEL COMMENTARY: Luke 21:25-28, 34-36) 
 
Chương 21 trong Tin Mừng Thánh Luca nói đến sự tàn phá Đền Thờ, sự sụp 
đổ thành Giê-ru-sa-lem, và ngày tận thế - tất cả những sự kiện đáng sợ. 
Chúa Giêsu nói về ngày hiện đến của Con Người (vào ngày tận thế). Chúa 
Giêsu dùng ngôn ngữ khải huyền. Ngài muốn trình bày hình ảnh của cả hai 
biến động vũ trụ và chính trị ("biển và sóng gầm", "dân tộc ở thế giới buồn 
sầu đau khổ") để nói về sự kiện này. Người không công chính sẽ khiếp sợ bởi 
những sự kiện này, nhưng các môn đệ trung thành của Ngài không phải lo sợ, 
vì sự hiện đến của Con Người sẽ báo hiệu sự cứu rỗi và cứu thoát họ. 
 
Chúa Giêsu khuyến khích những người theo Ngài luôn “cảnh giác," vì sợ rằng 
họ tự bị rơi vào lòng đam mê của mình và quên Thiên Chúa và đường lối của 
Ngài.  Sẽ có một ngày phán xét của tất cả mọi người. Tin Mừng kết thúc bằng 
sự  khuyên khích cầu nguyện và quan sát tất cả những lời nói và việc làm trong 
bối cảnh Tin Mừng. Nói cách khác, “Chúa Giêsu sẽ nói gì hoặc làm gì trong 
trường hợp này?” Đối với các môn đệ trung thành, sự hiện đến của Con Người  
sẽ không phải là một sự kiện đáng sợ. Nhưng, sự kiện đó sẽ là một ngày chiến 
thắng và vui sướng. 
 



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. Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu nói về những dấu hiệu khá khủng khiếp sẽ xảy 
ra trước khi Ngài đến.  Điều gì đang xảy ra trong thế giới của chúng ta (hay Giáo 
Hội) có thể khiến bạn lo sợ ? 
 
3. Điều gì có thể khiến bạn hoặc chúng ta có  một đức tin yếu kém? 
 
4. Những tuần trước Giáng sinh có thể trở nên những tuần rất bận với việc mua 
sắm. Điều gì có thể giúp bạn cảnh giác tinh thần và gìn giữ bạn luôn hướng về 
Chúa Giêsu - lý do của mùa vọng? 
 
5. 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? 
 
 


