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Gospel Translation of the Third Sunday Of the Ordinary Time (Jan 27,2019) 

PHÚC ÂM: Lc 1, 1-4; 4, 14-21 

Vì có nhiều người khởi công chép lại những biến cố đã xảy ra giữa chúng ta, theo như các kẻ từ 
đầu đã chứng kiến và phục vụ lời Chúa, đã truyền lại cho chúng ta, phần tôi, thưa ngài 
Thêophilê, sau khi tìm hỏi cẩn thận mọi sự từ đầu, tôi quyết định viết cho ngài bài tường thuật 
sau đây, để ngài hiểu chân lý các giáo huấn ngài đã lãnh nhận. 

 Bấy giờ Chúa Giêsu trở về Galilêa trong quyền lực Thánh Thần, và danh tiếng Người lan tràn 
khắp cả miền chung quanh. Người giảng dạy trong các hội đường và được mọi người ca tụng. 
Người đến Nadarét, nơi Người sinh trưởng, và theo thói quen của Người, thì ngày nghỉ lễ, 
Người vào hội đường. Người đứng dậy để đọc sách. Người ta trao cho Người sách tiên tri Isaia. 
Mở sách ra, Người gặp ngay đoạn chép rằng: 

 "Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, vì Ngài xức dầu cho tôi, sai tôi đi rao giảng Tin Mừng cho 
người nghèo khó, thuyên chữa những tâm hồn sám hối, loan truyền sự giải thoát cho kẻ bị giam 
cầm, cho người mù được trông thấy, trả tự do cho những kẻ bị áp bức, công bố năm hồng ân và 
ngày khen thưởng". 

 Người gấp sách lại, trao cho thừa tác viên, và ngồi xuống. Mọi người trong hội đường đều 
chăm chú nhìn Người. Người bắt đầu nói với họ: "Hôm nay ứng nghiệm đoạn Kinh Thánh mà 
tai các ngươi vừa nghe". 

Đó là lời Chúa. 

 Bình Luận Kinh Thánh (Gospel Commentary):  Luke 1:1-4; 4:14-21 

 
Phúc âm này kết hợp với phần mở đầu hoặc những câu mở đầu Tin Mừng của thánh Luca và 
việc một chuyến viếng thăm một giáo đường, quê nhà của Chúa Giêsu ở thị trấn Nazareth. 
 
Trong những câu mở đầu, thánh Luca nói với Thêophilê, một người bạn có thể coi như là người 
bảo trợ giàu có của thánh Luca. Thánh Luca nói với chúng tôi rằng phúc âm của ông không phải 
là một nhân chứng mà là một tài liệu rút ra từ một truyền thống có thẩm quyền và có thể dựa 
vào. 
 
Sau đó, thánh Luca nói với chúng tôi rằng tại Galilê giảng thuyết của Chúa Giêsu đã được xức 
dầu và được đón nhận trong tất cả các giáo đường. 
 
Trong phần cuối cùng của Tin mừng ngày hôm nay (4: 14-21), Chúa Giêsu đọc trong hội đường 
của Ngài một đoạn từ tiên tri Isaia 61.  Những câu thường đặt gọi Chúa Giêsu là khai nguyên 
cho một sứ vụ mới. Khi đọc xong, Ngài tuyên bố mãnh liệt. Ngài nói: 
 



Hôm nay ứng nghiệm đọan Kinh thánh mà tai các ngươi vừa nghe. 
 
 
 
Chúa Giêsu nói rằng Ngài là Đấng tràn đầy Thánh Thần như lời tiên tri đã nói.  Ngài là người sẽ 
khai mạc một kỷ nguyên cứu độ mới, đặc biệt là cho những người nghèo khổ hoặc người bị áp 
bức.  Rõ ràng, Chúa Giêsu đã không phải là một chính trị gia hay là một Đấng Thiên Sai quân 
sư như mọi người hằng mong đợi. 
 
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. Khung cảnh được mô tả trong bài đọc I rất là xúc động.  Tất cả mọi người đều khóc khi nghe 
Lời Thiên Chúa được tuyên bố.  Khi nào kinh thánh đã bắt đầu trở nên sống động với bạn? 
 
3. Chúa Giêsu trở lại Galilê trong quyền năng của Chúa Thánh Thần .  Bạn có thể kể một dịp 
nào mà bạn cảm thấy sức mạnh của Chúa Thánh Thần làm việc trong thâm tâm bạn không? 
 
4. Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu nói rằng Ngài đến để rao giảng tin mừng cho người nghèo khó. 
Giáo xứ của bạn đang tìm cách tiếp tục sứ mệnh này của Chúa Giêsu cho ngày hôm nay như thế 
nào?  Làm thế nào bạn có thể tham gia vào nhiệm vụ chính công việc của Chúa Giêsu? 
 
5. Kể một sự việc trong bài Tin Mừng hôm nay nói về chúng ta là môn đệ của Chúa thì phải 
hành động như thế nào, 
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