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Gospel Translation of the 4th Sunday of Advent – Dec 23, 2018 

PHÚC ÂM: Luca 1, 39-45  

Ngày ấy, Maria chỗi dậy, vội vã ra đi tiến lên miền núi, đến một thành xứ Giuđêa. 
Bà vào nhà ông Dacaria và chào bà Isave. Và khi bà Isave nghe lời chào của Maria, 
thì hài nhi nhảy mừng trong lòng bà, và bà Isave được đầy Chúa Thánh Thần, bà 
kêu lớn tiếng rằng: "Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ, và Con lòng Bà 
được chúc phúc! Bởi đâu tôi được Mẹ Chúa tôi đến viếng thăm tôi? Vì này, tai tôi 
vừa nghe lời Bà chào, hài nhi liền nhảy mừng trong lòng tôi. Phúc cho Bà là kẻ đã 
tin rằng lời Chúa phán cùng Bà sẽ được thực hiện".  

Đó là lời Chúa. 

 
BÌNH LUẬN KINH THÁNH (GOSPEL COMMENTARY: Luke 1:39-45) 
 
Giống như ngôi làng Bethlehem nhỏ bé và tối tăm kia dường như không phải là 
nơi ngự trị của một Đấng Cứu Thế hứa sẽ đến, bà Maria và bà Isave cũng không 
phải là những nhân chứng chứng kiến sự hiện diện của Ngài một cách đặc biệt 
như vậy. Tuy cả hai bà là phụ nữ nghèo khổ, nhưng lại được Thiên Chúa chọn 
lựa nên hai bà được mọi người thời đó coi như là khác biệt và khó tin được. 
 
Cả hai bà Maria và bà Isave đều trải qua nhiều mầu nhiệm mang thai kỳ diệu: 
bà Maria thụ thai nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần và bà Isave thụ thai 
lúc tuổi già. Vì vậy, cả hai có nhiều điều để tâm sự với nhau. Trong thời gian quý 
báu bên nhau, hai bà ca tụng ngợi khen những việc làm tuyệt vời của Thiên 
Chúa trong đời sống của họ. 
 
Đầy ơn Chúa Thánh Thần, bà Isave ca tụng bà Maria và đứa con trong lòng bà. 
Bà Isave nói bà Maria có phúc bởi hai lý do: bà Maria được chọn làm Mẹ của 
Thiên Chúa và bà còn đặt hoàn toàn niềm tin vào Lời Thiên Chúa. bà Isave  
cùng với con trai trong lòng bà, dều cúi đầu trước em họ của mình là bà Maria. 
Ngay cả trước khi Chúa ra đời, sự hiện diện của Chúa Giêsu là một niềm tin tốt 
đẹp và cũng là một nguyên nhân đem đến niềm vui. 
 
Trong bối cảnh Mùa Vọng, bài đọc trên gợi lại  một sự kinh ngạc về mầu nhiệm 
Chúa Kitô đến làm một ngư ời phàm. Người phụ nữ nào đã được ngợi khen 
trong hoàn cảnh này? Hài nhi trong bụng bà là ai mà ngay cả trước khi được ra 



đời đã được lời tiên tri loan báo? Sự việc vĩ đại của bà Maria là lòng tin trung 
thành của bà với Lời Thiên Chúa và lòng hợp tác của bà với kế hoạch của Ngài. 
 
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. Chúa đòi hỏi nhiều nơi bà Maria và bà Isave. Bạn có thể cho một ví dụ về sự  
đòi hỏi nhiều của Chúa nơi bạn (hoặc nơi một người trong gia đình bạn)?  
 
3. Thiên Chúa chúc phúc cho bà Isave lúc tuổi già (có nghĩa được chúc tốt lành 
trước mặt Thiên Chúa). điều này ảnh hưởng đến các thành viên lớn tuổi trong 
giáo xứ của bạn như thế nào? 
 
4. 2000 năm trước, Thiên Chúa đã đến một nơi không tiếng tăm (Bethlehem), 
với những người không có khả  năng gì (phụ nữ nghèo) và với các phương pháp 
không thể nào thực hiện được kế hoạch của Ngài. Bạn có thể nghĩ về vài ví dụ 
hiện bây giờ nh ư thế nào? 
 
5. Vậy, cảm nghĩ trong mùa Vọng của bạn như thế nào? 
 
6.Vì là môn đệ của Chúa Giêsu , điều nào trong Phúc âm ngày hôm nay nói với 
chúng ta cần phải để ý và hành động ? 
 

 


