
CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG 
 

NĂM A 

 

I. ĐỌC TIN MỪNG: Mt 3,1-12 

Hồi ấy, ông Gio-an Tẩy Giả đến rao giảng trong hoang địa miền Giu-đê rằng: "Anh 

em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần." Ông chính là người đã được ngôn sứ I-sai-a 

nói tới: Có tiếng người hô trong hoang địa: Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa 

lối cho thẳng để Người đi. 

Ông Gio-an mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da, lấy châu chấu và mật ong 

rừng làm thức ăn. Bấy giờ, người ta từ Giê-ru-sa-lem và khắp miền Giu-đê, cùng khắp 

vùng ven sông Gio-đan, kéo đến với ông. Họ thú tội, và ông làm phép rửa cho họ trong 

sông Gio-đan. Thấy nhiều người thuộc phái Pha-ri-sêu và phái Xa-đốc đến chịu phép rửa, 

ông nói với họ rằng: "Nòi rắn độc kia, ai đã chỉ cho các anh cách trốn cơn thịnh nộ của 

Thiên Chúa sắp giáng xuống vậy? Các anh hãy sinh hoa quả để chứng tỏ lòng sám hối. 

Đừng tưởng có thể bảo mình rằng: "Chúng ta đã có tổ phụ Áp-ra-ham." Vì, tôi nói cho 

các anh hay, Thiên Chúa có thể làm cho những hòn đá này trở nên con cháu ông Áp-ra-

ham. Cái rìu đã đặt sát gốc cây: bất cứ cây nào không sinh quả tốt đều bị chặt đi và quăng 

vào lửa. Tôi, tôi làm phép rửa cho các anh trong nước để giục lòng các anh sám hối. Còn 

Đấng đến sau tôi thì quyền thế hơn tôi, tôi không đáng xách dép cho Người. Người sẽ làm 

phép rửa cho các anh trong Thánh Thần và lửa. Tay Người cầm nia, Người sẽ rê sạch lúa 

trong sân: thóc mẩy thì thu vào kho lẫm, còn thóc lép thì bỏ vào lửa không hề tắt mà đốt 

đi." 

 

II. SUY NIỆM 

“THANH TẨY” 

Bài Tin Mừng hôm nay, giới thiệu cho chúng ta một nhân vật được ví như cầu nối 

giữa Cựu Ước và Tân Ước là thánh Gioan Tẩy Giả. Ngài là vị Tiền Hô dọn đường cho 

Chúa Giêsu đến bằng chính lời rao giảng và hành động chứng nhân của mình. 

 

1. Làm chứng bằng lời rao giảng 

Trích lại lời ngôn sứ Isaia, thánh sử Mátthêu xác định lời ngôn sứ Isaia đã ứng 

nghiệm nơi vị Tiền Hô của Chúa là thánh Gioan Tẩy Giả: “Có tiếng người hô trong hoang 

địa: hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi…”. Với lời kêu 

gọi này, tâm hồn mọi người được ví như một “hoang địa”, với bao gồ ghề, quanh co, gò 

cao, hố sâu… 

Bao nhiêu gò nổng gồ ghề của những lời nói độc ác, tàn nhẫn; gồ ghề vì sự lười 

biếng không chịu cố gắng thăng tiến bản thân; gồ ghề vì những phê bình chỉ trích thiếu 

tính cách xây dựng. 

Bao nhiêu gò cao kiêu ngạo, luôn muốn khoe khoang nâng mình lên; những ngọn núi 

tự ái không biết nhận lỗi và không biết thứ tha. 

Bao nhiêu hố sâu tham lam muốn chiếm đoạt tất cả, muốn thu vén tất cả vào túi 

riêng; những hố sâu chia rẽ, luôn gây ra bất hoà, luôn giận hờn, luôn ganh ghét, luôn nghi 

kỵ; những hố sâu đam mê chạy theo danh lợi thú.  



Bao nhiêu khúc quanh co của sự dối trá, không thành thật với Chúa, với người khác 

và cả với chính mình;  những khúc quanh co của sự trốn tránh bổn phận và của sự giả 

hình. 

Với lời rao giảng trên, thánh Gioan Tẩy Giả không ngần ngại nói thẳng về hiện trạng 

của những người nghe ngài giảng và đến lãnh phép rửa. 

Bằng lời rao giảng, thánh Gioan Tẩy Giả cho thấy tất cả những gồ ghề, quanh co, gò 

cao, hố sâu kia đã ngăn chặn Chúa đến với ta. Vì thế, phải bạt đi những thói kiêu căng tự 

ái, lấp đầy những hố sâu bất hoà, uốn thẳng lại những quanh co dối trá, san bằng những gồ 

ghề độc ác…. Để dọn tâm hồn đón chờ Chúa đến. 

 

2.  Làm chứng bằng việc làm.  

Không những làm chứng cho Chúa Giêsu bằng lời nói, thánh Gioan Tẩy Giả còn làm 

chứng bằng việc làm, nghĩa là bằng đời sống đạo đức thánh thiện của mình. Thánh nhân là 

mẫu gương của sự khiêm tốn khi nhận mình không đáng xách dép cho Chúa Giêsu đến sau 

ngài. 

Có thể nói, đời sống của thánh Gioan Tẩy Giả rất thánh thiện, đến nỗi dân chúng cho 

rằng chính ngài là Đấng Cứu Thế đã đến (x. Lc 3,15). Nhưng ngài đã khiêm tốn nói lên vai 

trò tiền hô của mình, tự nhận mình chỉ là tiếng kêu trong hoang địa, là kẻ dọn đường cho 

Chúa đến mà thôi. 

Lại nữa, sự nghèo khó đơn sơ thanh đạm của người rao giảng trở nên một bằng 

chứng sống động, dù được dân chúng coi như Đấng Cứu Thế, vâng nghe lời và cúi đầu 

nhận phép rửa dưới tay ngài, nhưng thánh nhân đã không áo dài tua gấm mũ cao kiểu các 

“thầy dạy” Do Thái, mà chỉ khiêm nhượng, áo thì mặc lông lạc đà, của ăn là châu chấu và 

mật ong rừng.  

Bằng lời nói và bằng việc làm, thánh Gioan Tẩy Giả đã làm tròn sứ mạng chứng 

nhân cho Chúa Cứu Thế.  

 

Như vậy, qua đời sống và lời rao giảng của thánh Gioan Tẩy Giả, sứ điệp Tin Mừng 

hôm nay dạy chúng ta rằng: Để chuẩn bị đón Chúa đến với tâm hồn chúng ta riêng từng 

người, nhất là được hưởng trọn niềm vui Đại Lễ Giáng Sinh sắp đến, chúng ta cần biết: 

nâng tâm hồn lên và sống thánh thiện xứng đáng với địa vị cao sang của người con của 

Chúa, khiêm tốn nhìn nhận con người thật của mình, liêm chính trong mọi việc mình làm. 

Hãy lánh xa những trở ngại làm chúng ta xa Chúa, như danh vọng, tiền tài và sắc dục. Đặc 

biệt, mọi người trở nên “Tiền Hô” cho Chúa Cứu Thế, nghĩa là qua cách sống chúng ta mà 

mọi người nhận ra Chúa để trở về với Người. 

 

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết nâng tâm hồn lên và sống thánh thiện, đồng 

thời cũng biết khiêm tốn nhìn nhận con người thật của mình mà liêm chính trong mọi việc 

mình làm, để chúng con trở thành “những tiền hô” đích thực của Chúa, là chuẩn bị tâm 

hồn mọi người đón chờ Chúa đến cứu độ nhân loại. Amen. 

 

 

NĂM B 

 

I. ĐỌC TIN MỪNG: Mc 1,1-8 

Khởi đầu Tin Mừng Đức Giêsu Ki-tô, Con Thiên Chúa: 



Trong sách ngôn sứ I-sai-a có chép rằng: Này Ta sai sứ giả của Ta đi trước mặt 

Con, người sẽ dọn đường cho Con. Có tiếng người hô trong hoang địa: Hãy dọn sẵn con 

đường của Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi. 

Đúng theo lời đó, ông Gio-an Tẩy Giả đã xuất hiện trong hoang địa, rao giảng kêu 

gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội. Mọi người từ khắp miền 

Giu-đê và thành Giê-ru-sa-lem kéo đến với ông. Họ thú tội, và ông làm phép rửa cho họ 

trong sông Gio-đan. 

Ông Gio-an mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da, ăn châu chấu và mật ong 

rừng. Ông rao giảng rằng: "Có Đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi, tôi không đáng 

cúi xuống cởi quai dép cho Người. Tôi thì tôi làm phép rửa cho anh em trong nước, còn 

Người, Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần." 

 

II. SUY NIỆM 

“KHIÊM TỐN” 

Bài Tin Mừng Chúa Nhật II Mùa Vọng (năm B) hôm nay là “Lời Tựa” của Tin 

Mừng thánh Máccô, trong đó, thánh sử bắt đầu bằng việc  giới thiệu cho chúng ta vắn tắt 

về cuộc đời và lời rao giảng của vị Tiền Hô của Chúa là thánh Gioan Tẩy Giả. 

 

1. Cuộc đời và sứ vụ của thánh Gioan Tẩy Giả. 

Bức tranh được các tác giả Tin mừng vẽ lên là hồi ấy từ cấp lớn đến dân bé Do-thái 

đều coi Gioan Tẩy giả là Đấng Cứu Thế. Nhưng thánh Gioan đã không háo danh nhận lấy 

cái vinh quang không thuộc về mình. Sự khiêm tốn của thánh nhân không phải là việc ngài 

không nhận cái mình có, mà là xác định rõ mình là ai trong chương trình cứu độ của Thiên 

Chúa. Chúa mới là Đấng Cứu Thế mà thánh nhân làm chứng, chứ không phải làm chứng 

mình cái chỉ thuộc quyền của Chúa. 

Thánh Gioan khiêm tốn nhận mình không đáng cởi quai dép cho Chúa Giêsu đến sau 

ngài. Tưởng cũng cần biết rằng, theo phong tục thời ấy, người làm phép rửa cởi dép cho 

người sắp lãnh phép rửa trước khi giúp cho người này cởi áo. Vì thế, khi nói “tôi không 

đáng cởi quai dép” thì có nghĩa là cảm thấy mình không xứng đáng rửa cho một vị trong 

sạch và uy thế hơn mình. 

Cũng như sao mai báo hiệu cho Vầng Đông xuất hiện, khi Vầng Đông mọc lên thì 

sao mai tự động biến mất. Một người lính đến thông báo cho dân biết Vua sắp đi qua để họ 

chuẩn bị, khi vua đến thì Vua mới là đối tượng chính mà dân đón chứ không còn là anh 

lính kia nữa. Thánh Gioan Tẩy Giả khiêm tốn nhìn nhận mình chỉ là Đấng dọn đường cho 

Chúa Giêsu đến, và khi Chúa Giêsu đến thì vai trò của Tiền Hô cũng hoàn tất. Tuy nhiên, 

thật đáng cảm phục sự “thánh thiện và cao cả” của ngài. Bởi vì dân chúng cúi đầu lắng 

nghe và chịu phép rửa của ngài, có các môn sinh theo ngài, và ngay Chúa Giêsu cũng chịu 

phép rửa dưới tay ngài. Nên ngài có lý do để khẳng định mình, có lý do để bảo vệ vị thế 

của mình… Nhưng không, ngài rất bình tĩnh biết ơn gọi của mình, khiêm tốn đón nhận và 

chu toàn bổn phận của mình.  

 

2. Sứ điệp rao giảng của thánh Gioan Tẩy Giả. 

Chúa Giê-su, Đấng được Thiên Chúa sai đến thì nay thánh Gioan Tẩy Giả loan báo 

Người đã xuất hiện. Chính Người là Đấng đã được các chứng nhân lớn trong Cựu Ước 

loan báo và chuẩn bị. Trong Người và nhờ Người, ơn cứu độ của Thiên Chúa sẽ được thực 

hiện. 



Lời rao giảng của thánh Gioan Tẩy Giả làm ứng nghiệm lời tiên báo của ngôn sứ 

Isaia: “Có tiếng người hô trong hoang địa: hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối 

cho thẳng để Người đi. Mọi thung lũng, phải lấp cho đầy, mọi núi đồi, phải bạt cho thấp, 

khúc quanh co, phải uốn cho ngay, đường lồi lõm, phải san cho phẳng. Rồi hết mọi người 

phàm sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa” (Is 40,3-5). 

Lời rao giảng làm nổi bật lên ý nghĩa, là khiêm tốn nhận ra vị thế của mình và sống 

đúng với ơn gọi mà Chúa mời gọi mình làm chứng nhân, khi: 

Có bao lối nghĩ quanh co, bao tính toán lệch lạc. Có những lũng sâu tăm tối, thiếu 

vắng ánh sáng tình yêu. Có những núi đồi ngạo nghễ của tự kiêu, tự mãn. Có những chỗ 

mấp mô, lồi lõm giữa người với người. 

- “Thung lũng, phải lấp cho đầy”, nghĩa là phải nâng tâm hồn lên và sống thánh thiện 

xứng đáng với địa vị cao sang của người con của Chúa;  

- "Núi đồi, phải bạt cho thấp”, nghĩa là phải sống khiêm tốn nhìn nhận yếu đuối của 

mình. 

- "Khúc quanh co, phải uốn cho ngay”, nghĩa là phải sống ngay thẳng, công minh và 

chính trực. Phải có ý ngay lành trong mọi việc mình làm. 

- "Đường lồi lõm, phải san cho phẳng”, nghĩa là hãy lánh xa những trở ngại làm 

chúng ta xa Chúa, như danh vọng, tiền tài và sắc dục. 

 

Tóm lại, sứ điệp Tin Mừng hôm nay muốn chúng ta sống tinh thần Mùa Vọng là noi 

theo gương vị Tiền Hô của Chúa để làm chứng Chúa bằng lời nói và bằng việc làm của 

mình.  

Mọi người được Chúa trao cho những sứ vụ khác nhau, ơn gọi khác nhau tuỳ khả 

năng và bậc sống của mình, tuỳ theo thời gian và hoàn cảnh, mỗi người có một giai đoạn 

trong chương trình của Thiên Chúa. Vì thế, cần khiêm tốn ý thức chỗ đứng của mình trong 

chương trình của Chúa, để Chúa được vinh danh trong công việc của chúng ta. 

 

Lạy Chúa Giê-su, xin Chúa dẹp đi những cao ngạo, ngổn ngang và mọi thứ đam mê 

ước vọng vật chất đang phình to lấp đầy tâm hồn chúng con, để khi cá tính và đam mê của 

chúng con nhỏ lại, thì Chúa mới lớn lên được trong tâm hồn chúng con. Amen. 

 

 

NĂM C 

 

I. ĐỌC TIN MỪNG: Lc 3,1-6 

Năm thứ mười lăm dưới triều hoàng đế Ti-bê-ri-ô, thời Phong-xi-ô Phi-la-tô làm 

tổng trấn miền Giu-đê, Hê-rô-đê làm tiểu vương miền Ga-li-lê, người em là Phi-líp-phê 

làm tiểu vương miền I-tu-rê và Tra-khô-nít, Ly-xa-ni-a làm tiểu vương miền A-bi-lên, Kha-

nan và Cai-pha làm thượng tế, có lời Thiên Chúa phán cùng con ông Da-ca-ri-a là ông 

Gio-an trong hoang địa. Ông liền đi khắp vùng ven sông Gio-đan, rao giảng, kêu gọi 

người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội, như có lời chép trong sách 

ngôn sứ I-sai-a rằng: Có tiếng người hô trong hoang địa: hãy dọn sẵn con đường cho Đức 

Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi. Mọi thung lũng, phải lấp cho đầy, mọi núi đồi, phải 

bạt cho thấp, khúc quanh co, phải uốn cho ngay, đường lồi lõm, phải san cho phẳng. Rồi 

hết mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa. 

 

II. SUY NIỆM 



“LỜI MỜI GỌI SÁM HỐI” 

Các tác giả Tin Mừng đều kể về cuộc đời và sứ vụ của vị Tiền Hô của Chúa, nhưng 

chỉ riêng thánh Luca chú thích cặn kẽ về bối cảnh chính trị và tôn giáo thời thánh Gioan 

Tẩy Giả khi ngài khởi đầu sứ vụ “tiền hô” của mình. 

Khoảng năm 27, lúc bấy giờ người do-thái đã mất quyền tự trị và xứ sở họ bị chia 

làm bốn xứ nhỏ. Với cách ghi lại dữ kiện, thánh sử Luca cho thấy Đất Thánh bị chia năm 

sẻ bảy như một thách thức đối lại với lời Thiên Chúa hứa, bởi vì lòng người từ giới tư tế 

đến con dân đã đi sai đường lối của Thiên Chúa. Chính vì thế, sự xuất hiện của thánh 

Gioan Tẩy Giả với một sứ điệp rõ ràng là: “Hãy sám hối” để được Thiên Chúa từ chốn cao 

vời viếng thăm và cho xuất hiện Đấng Cứu Thế. 

Thánh Gioan Tẩy Giả trong bài Tin Mừng hôm nay lớn tiếng nhắc lại cho mọi thành 

phần dân Do-thái đang bị cám dỗ bỏ quên Thiên Chúa, hoặc làm méo mó dung mạo Thiên 

Chúa mà họ đã được mời gọi làm chứng giữa muôn dân. Bí quyết đó là việc ăn năn thống 

hối và thay đổi nội tâm.  

Lời kêu gọi sám hối này không xuất hiện từ đền thờ lộng lẫy hay trên các đường phố, 

nhưng đến từ hoang địa, như là một phản ảnh về tâm hồn mọi người đã xa vắng Thiên 

Chúa và trở nên như hoang mạc khô cằn. 

 

1. Tiếng kêu từ sa mạc 

Một khuôn mặt quen thuộc của Mùa Vọng đó là khuôn mặt của thánh Gioan tiền hô. 

Thánh Luca trong bài Tin Mừng hôm nay đã viết: “Có tiếng người kêu trong hoang địa, 

hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng”. 

Tiếng người kêu trong hoang địa ấy là của thánh Gioan tiền hô. Và con đường mà 

ngài nhắc tới không phải là một con đường trong không gian, nhưng là con đường nội tâm 

của mỗi người. Sửa con đường nội tâm là thay đổi cõi lòng, thay đổi cuộc sống để xứng 

đáng đón tiếp Con Thiên Chúa làm người. 

Là tiếng kêu trong sa mạc, đời sống của thánh Gioan đã gắn liền với đời sống của 

Chúa Cứu Thế như “tiếng kêu” gắn liền với Đấng là “Lời của Thiên Chúa”. Đàng khác, 

đời sống của vị Tiền Hô chỉ có lý do khi có Đấng Cứu Thế xuất hiện phía sau; và đời sống 

của vị Tẩy Giả làm phép rửa sám hối chỉ có ý nghĩa khi có Chúa Giêsu, Đấng thiết lập Bí 

tích Thánh Tẩy để tha tội. 

Trong Cựu Ước, Thiên Chúa đã làm xuất phát những tiếng kêu qua các ngôn sứ để 

tiên báo Đấng Cứu Thế sẽ đến. Là ngôn sứ cuối cùng của Cựu Ước, tiếng kêu của thánh 

Gioan Tẩy Giả được coi như đúc kết mọi tiếng kêu của các ngôn sứ khác, như tiếng kêu 

của Isaia, tiếng kêu của Êlia, tiếng kêu của Giêrêmia… 

Ngày nay, khi nói “Tiếng kêu trong sa mạc”, người ta thường hiểu là tiếng kêu vô 

ích, lời hô hào không được hưởng ứng, không được đón nghe. Nhưng tiếng Gioan đã kêu 

lên trong sa mạc thì khác, tiếng kêu ấy đã lôi kéo đủ thứ mọi hạng người khắp xứ Palestine 

đến với Gioan trên bờ sông Giođan. Tiếng ấy mặc dù kêu lên trong sa mạc nhưng đã vang 

vọng tới tận thủ đô Giêrusalem đến nỗi một phái đoàn chính thức đã được các vị lãnh đạo 

tôn giáo sai đến để chất vấn Gioan tận nơi sa mạc. 

Có nhiều thứ sa mạc ở nơi chính cõi lòng con người: 

Sa mạc của sự lãnh đạm, thờ ơ. Rất nhiều người đã sống như thể không có Chúa và 

không cần Chúa. Đối với những người này thì sống như vậy sẽ thoải mái hơn nhiều, bởi 

họ có thể tự do làm mọi sự theo ý mình, theo sự thúc đẩy của bản năng mà không có gì 

khuấy động lương tâm làm họ phải day dứt cả. Tin Chúa chỉ bận lòng thêm thôi. 



Sa mạc của sự vô cảm về mặt tâm linh và luân lý. Đối với nhiều người, Thiên Chúa 

của họ là cái bụng, là tiền bạc, là danh vọng, là lạc thú xác thịt. Bận tâm duy nhất của họ 

là làm sao kiếm cho thật nhiều tiền bằng bất cứ cách nào. Và khi đã có tiền trong tay thì 

họ tìm cách để hưởng thụ, hưởng thụ trong vấn đề ăn uống, hưởng thụ trong vấn đề nhục 

dục… Ngoài ra không còn gì nữa cả. Không còn niềm tin, không còn luân thường đạo lý, 

không còn lương thiện, không còn đạo đức, không còn nhân phẩm, không còn nhân ái, 

không còn vị tha, không còn công bình, không còn trung tín… 

Mỗi Mùa Vọng, tiếng kêu của Gioan trong sa mạc lại lay động, thức tỉnh chúng ta, 

đặt chúng ta đối diện trước một số vấn đề thuộc phạm vi lương tâm và công bình xã hội, 

để chúng ta xét mình, kiểm điểm nếp sống, để cải thiện đời sống mỗi ngày thêm trọn hảo, 

để dọn đường tâm hồn chúng ta cho Chúa Cứu Thế ngự đến.  

Có nghe được tiếng Chúa nói qua tiếng kêu của Gioan Tiền Hô hôm nay, chúng ta 

mới bắt tay vào việc dọn đường tâm hồn chúng ta cho Chúa ngự đến. 

 

2. Lời mời gọi sám hối 

Đón tiếp một vị khách phàm trần, người ta chỉ cần chưng diện treo hoa đèn, biểu 

ngữ, chào đón, chúc tụng và hô to những khẩu hiệu ngoài môi miệng cho qua lượt, nhưng 

để đón Chúa đến và họa lại chân dung của Chúa trong chính đời sống của mình thì con 

người phải thay đổi thực sự tâm hồn, phải thực hiện cuộc canh tân thay đổi nội tâm khỏi 

những tâm tình xấu xa tội lỗi. 

Lời rao giảng của thánh Gioan Tẩy Giả nhắc lại cách thức sám hối là: “Dọn đường 

cho Chúa và sửa lối cho thẳng”, như lời loan báo của ngôn sứ Isaia: “Mọi thung lũng, 

phải lấp cho đầy, mọi núi đồi, phải bạt cho thấp, khúc quanh co, phải uốn cho ngay, 

đường lồi lõm, phải san cho phẳng” (Is 40,4). 

Phải lấp cho đầy những hố sâu tham lam ích kỷ hẹp hòi, uốn cho ngay những lối nghĩ 

quanh co lệch lạc, san cho phẳng những núi đồi ngạo nghễ của tự mãn, bạt cho thấp những 

gồ ghề lồi lõm của bất công… Mọi gồ ghề ngăn trở các quan hệ tốt đẹp với Thiên Chúa, 

với tha nhân, phải bạt xuống và san phẳng đi, để tình Chúa, tình người chan hòa đến với 

hết mọi người. Có như vậy, xã hội mới dần dần trở thành huynh đệ hơn, tốt đẹp hơn, sẵn 

sàng cho Chúa đến, và cuối cùng để đón nhận ơn cứu độ từ chính Đấng Cứu Độ như 

Gioan loan báo: “Hết mọi người phàm sẽ thấy ơn Thiên Chúa cứu độ”.  

Thiên Chúa chỉ có thể đến gặp con người trên những con đường ngay thẳng, phẳng 

phiu. Và ơn cứu độ của Người cũng chỉ ban cho những ai rộng tay đón nhận. 

 

Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con ơn sám hối, dám đi đến những hành động cụ 

thể, và can đảm chấp nhận cắt tỉa đớn đau, để chúng con xứng đáng đón rước Chúa đến, 

mang nguồn vui ơn cứu độ. Amen. 

 

 

THỨ HAI TUẦN II MÙA VỌNG 
 

I. ĐỌC TIN MỪNG: Lc 5,17-26 

Một hôm, khi Đức Giê-su giảng dạy, có mấy người Pha-ri-sêu và luật sĩ ngồi đó; họ 

từ khắp các làng mạc miền Ga-li-lê, Giu-đê và từ Giê-ru-sa-lem mà đến. Quyền năng 

Chúa ở với Người, khiến Người chữa lành các bệnh tật. Bỗng có mấy người khiêng đến 

một bệnh nhân bị bại liệt nằm trên giường, họ tìm cách đem vào đặt trước mặt Người. 



Nhưng vì có đám đông, họ không tìm được lối đem người ấy vào, nên họ mới lên mái nhà, 

dỡ ngói ra, thả người ấy cùng với cái giường xuống ngay chính giữa, trước mặt Đức Giê-

su. Thấy họ có lòng tin như vậy, Người bảo: "Này anh, anh đã được tha tội rồi."  

Các kinh sư và các người Pha-ri-sêu bắt đầu suy nghĩ: "Ông này là ai mà nói phạm 

thượng như thế? Ai có quyền tha tội, ngoài một mình Thiên Chúa? " Nhưng Đức Giê-su 

thấu biết họ đang suy nghĩ như thế, nên Người lên tiếng bảo họ rằng: "Các ông đang nghĩ 

gì trong bụng vậy? Trong hai điều: một là bảo: "Anh đã được tha tội rồi", hai là bảo: 

"Đứng dậy mà đi", điều nào dễ hơn? Vậy, để các ông biết: ở dưới đất này, Con Người có 

quyền tha tội -Đức Giê-su bảo người bại liệt-: tôi truyền cho anh: Hãy đứng dậy, vác lấy 

giường của anh mà đi về nhà Ngay lúc ấy, người bại liệt trỗi dậy trước mặt họ, vác cái 

anh đã dùng để nằm, vừa đi về nhà vừa tôn vinh Thiên Chúa. 

Mọi người đều sửng sốt và tôn vinh Thiên Chúa. Họ kinh hãi bảo nhau: "Hôm nay, 

chúng ta đã thấy những chuyện lạ kỳ! " 

  

II. SUY NIỆM 

Bài Tin Mừng hôm nay tường thuật việc Chúa Giêsu chữa bệnh cho một người bất 

toại, chữa lành vì lòng tin của các thân nhân, và không những chữa lành phần xác mà còn 

tha thứ tội lỗi cho bệnh nhân. 

 

1.  Vai trò trung gian 

Hình ảnh những người thân nhân của người bất toại phải trèo tường dỡ mái nhà, làm 

mọi cách để giúp người thân tiếp cận với Chúa, mong được Chúa chú ý đến sự khốn khổ 

của họ. Điều này cho thấy niềm tin vào quyền năng của Chúa Giêsu và lòng yêu thương 

dành cho người anh em đang phải khốn khổ vì bệnh tật. Lòng tin của họ đã được Chúa 

Giêsu ghi nhận và ra tay chữa lành (x. Mc 2,5). 

Qua đó, cho thấy tính tương giao trong niềm tin và lời cầu nguyện. Thật vậy, không 

thiếu những người thân chúng ta, những người cần đến sự kêu cầu của chúng ta với Chúa. 

Họ bất lực vì nhiều lý do không thể đến với Chúa để được chữa lành, nhất là phần linh 

hồn. Chính vì thế, họ cần chúng ta là những Kitô hữu, là những người con của Chúa 

“khiêng” (nâng họ lên) đưa họ đến với Chúa, giúp họ vượt qua những bức tường và dỡ bỏ 

“mái nhà” (rào cản mặc cảm tội lỗi), để họ được chữa lành. 

Chúa Giêsu không chỉ thấy sự đau khổ của người bất toại, mà còn thấy lòng tin của 

những người khiêng anh ta đến. Tin Mừng nói rõ rằng, thấy lòng tin của ‘họ’ như vậy, 

Người đã chữa lành… Đó là một sự khích lệ lớn cho chúng ta khi chúng ta cầu xin cho 

một ai đó, khi chúng ta trở thành trung gian nối dài tính trung gian của Đức Kitô đem 

Chúa đến cho họ. 

 

2. Quyền tha tội 

Khác với mọi người đến nghe giảng và được chữa lành, mấy bác “sư kinh khủng” lại 

đến để bắt bẻ; mọi người chỉ thấy kính phục và ca ngợi quyền năng Thiên Chúa, còn mấy 

ông “kinh” kia lại chỉ thấy đó là một sự phạm thượng. Theo quan niệm của họ, bệnh tật là 

do tội mà ra, có thể do chính đương sự phạm tội, cũng có thể do đời cha hay đời ông của 

đương sự phạm tội mà nay đương sự phải chịu phạt. Chúa Giêsu tuy không chấp nhận 

quan niệm này, nhưng có lẽ hôm nay, Người dùng chính cách nghĩ của họ để chữa bệnh, 

người tha tội cho người bất toại nghĩa là trị tận gốc căn cơ của bệnh. 

Thật ra, theo như lời khẳng định: “…để các ông biết: ở dưới đất này, Con Người có 

quyền tha tội”, Chúa Giêsu muốn mọi người chân nhận chủ quyền của Thiên Chúa, khẳng 



định Người là Đấng có quyền tha tội và hành động chữa lành cho người bất toại là một 

hành động của Thiên Chúa. 

Quyền tha tội đó đã được Chúa Giêsu ban cho các Tông Đồ và lưu truyền từ đời này 

qua đời khác trong Giáo Hội; quyền được Chúa ban qua linh mục nơi toà giải tội khi linh 

mục đọc: “Vậy, cha tha tội cho con…”. Như vậy, nếu còn những ai nghi ngờ về năng 

quyền này, hãy đọc lại Lời Chúa (Ga 20,23). 

 

Lạy Chúa Giêsu, mọi người chúng con, cách này hay cách khác, cũng đang bị bệnh 

bại liệt tâm hồn, xin cho chúng con biết mau chạy đến toà cáo giải để được Chúa tha thứ 

tội lỗi và chữa lành bệnh tật thiêng liêng cho chúng con. Amen.  

 

 

THỨ BA TUẦN II MÙA VỌNG 
  

I. ĐỌC TIN MỪNG: Mt 18,12-14 

"Anh em nghĩ sao? Ai có một trăm con chiên mà có một con đi lạc, lại không để chín 

mươi chín con kia trên núi mà đi tìm con chiên lạc sao? Và nếu may mà tìm được, thì Thầy 

bảo thật anh em, người ấy vui mừng vì con chiên đó, hơn là vì chín mươi chín con không 

bị lạc. Cũng vậy, Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, không muốn cho một ai trong 

những kẻ bé mọn này phải hư mất. 

 

II. SUY NIỆM 

Chủ đề chính của bài Tin Mừng hôm nay là Thiên Chúa yêu thương, tha thứ, đi tìm 

và đón nhận tội nhân trở về. 

 

1. Con chiên lạc 

Dụ ngôn cho thấy con chiên lạc không do chủ ý, mà do đam mê cỏ ngon suối ngọt 

mà nó bị lạc, nên nó vẫn muốn tìm về, nhưng nó không tìm được đường về, hoặc bị sa 

xuống hố, hay đang bị cầm giữ, nên chủ nó mới đi tìm về, cho nó được nhập lại đàn và 

băng bó chữa trị cho nó.  

Cũng thế, không ít người trong chúng ta cũng lạc lối bơ vơ trong những đam mê, sa 

lầy trong tội lỗi, đam mê của cải, thế tục và đi tìm những thứ mới lạ, đắm mình trong 

những sở thích cho thân xác… để rồi đánh mất Chúa và lạc lối lúc nào không hay, hoặc bị 

mọi thứ thế gian che khuất không tìm thấy lối trở về nẻo chính đường ngay.  

 

2. Thiên Chúa giàu lòng thương xót 

Chúa vẫn đã, đang và sẽ mãi đi tìm chúng ta để chữa lành và đưa về với Hội Thánh. 

Đó là điều làm cho chúng ta an tâm và ngoan ngoãn cho Chúa đưa về. Tình thương vô bờ 

bến của Thiên Chúa luôn sẵn sàng tha thứ, đi tìm, chữa lành và đón nhận tội nhân trở về. 

Nếu lúc này còn những ai đang lạc bước trong tội, chúng ta đừng tuyệt vọng, hãy tin tưởng 

vào Chúa và đưa tay cho Người dắt về. Cả triều thần thiên quốc và Hội Thánh vui mừng vì 

chúng ta bỏ đường lối xấu mà cải thiện đời sống. 

Có thể hiểu thêm rằng, Tin Mừng cũng muốn nói lên trách nhiệm truyền giáo của 

chúng ta là những Kitô hữu. Cũng giống như trong một gia đình có người con đi lạc, thì 

cha mẹ già rất lo lắng, cần đến những đứa con trong gia đình phải đi tìm đứa con bị lạc trở 

về. Chúng ta được vinh dự làm con Chúa trong lòng Giáo Hội, chúng ta cũng có bổn phận 



trong tình bác ái yêu thương mà đi tìm về cho Chúa những đứa con và là anh chị em của ta 

đang lạc bước. 

 

Lạy Chúa Giêsu là mục tử nhân lành, xin cho chúng con biết luôn bước theo sự 

hướng dẫn của Chúa, làm chiên ngoan dưới sự chăn dắt và săn sóc của Chúa, để không 

bao giờ bị hoa thơm cỏ lạ thế gian quyến rũ làm chúng con lạc đường. Xin cũng cho 

chúng con có một tâm hồn quảng đại, để cùng với Chúa đưa dẫn những ai đang lạc bước 

trở về với Chúa và Giáo Hội. Amen. 

 

 

 

THỨ TƯ TUẦN II MÙA VỌNG 
 

I. ĐỌC TIN MỪNG: Mt 11,28-30 

"Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ 

ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền 

hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách tôi êm ái, và 

gánh tôi nhẹ nhàng." 

  

II. SUY NIỆM 

Nơi Nhà Tạm trong một số nhà thờ Công Giáo thường ghi dòng chữ: “VENITE AD 

ME OMNES QUI LABORATIS”. Đó chính là lời mời gọi của Chúa Giêsu trong bài Tin 

Mừng hôm nay: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ 

cho nghỉ ngơi bồi dưỡng”. Người cũng mời gọi mọi người: “Anh em hãy mang lấy ách 

của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ 

được nghỉ ngơi bồi dưỡng.Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng." 

 

1. Đến với tôi… 

Mọi người đều mang trên mình nhiều thứ gánh nặng khác nhau:  

Gánh nặng lề luật là: Người Do-thái thời đó phải giữ bộ luật chi li hơn 600 điều luật 

của biệt phái chất lên cổ dân. Luật Chúa lẽ ra phải đem đến niềm vui hạnh phúc, thì lại trở 

thành những gánh nặng chất lên vai. Chính vì thế, mà Chúa Giêsu mời gọi dân theo Người 

vượt qua tinh thần câu nệ lề luật, đặt niềm tin vào luật mới yêu thương, để tìm được 

“sabát’ đích thực là được nghỉ ngơi trong tâm hồn, được hưởng sự bình an sâu xa của 

người được cứu độ, để bắt đầu cuộc sống mới trong Thần Khí.  

Gánh nặng cuộc đời là: Gánh nặng gắn liền với phận người, gánh nặng gia đình, 

gánh nặng nghề nghiệp, gánh nặng tuổi tác; gánh nặng buồn đau của quá khứ, gánh nặng 

của yếu đuối hiện tại, gánh nặng lo âu cho tương lai... Gánh nặng vì bi quan thất vọng và 

lo âu, gánh nặng của khó khăn chán chường và mệt mỏi. Gánh nặng của ham muốn vật 

chất, của đam mê xác thịt, của các tật xấu kìm hãm con người… Chúa mời gọi chúng ta 

hãy tìm về với Bí tích Giao hoà, tìm về với giây phút lắng đọng bên Thánh Thể, tìm về với 

của ăn tinh thần là Mình Máu Chúa trong thánh lễ, để được người nâng đỡ và bổ sức cho. 

 

2. Hãy mang lấy ách của tôi và hãy học cùng tôi… 



Như đã nói ở trên, ách của lề luật và cuộc đời đã đè nặng trên chúng ta, bây giờ 

chúng ta được mời gọi mang lấy chính Chúa. Chúa không vác thay chúng ta, nhưng Chúa 

cùng vác với chúng ta và nâng đỡ bổ sức cho chúng ta. 

Hình ảnh cái ách, tức là cái được đặt lên trên cổ con bò, con trâu, con lừa hay con 

ngựa để nó kéo xe hoặc kéo cày. Nói lên một kiếp nô lệ và vất vả, nhưng cũng là đầu kéo 

mọi thứ tiến lên hoặc làm cho một thửa đất tơi xốp phát sinh nhiều hoa trái mới. Chúa 

Giêsu đã tự huỷ hạ mình xuống làm thân nô lệ (x. Pl 2,6-11). Chúa chấp nhận kiếp người 

để cùng mang lấy cái ách lề luật của xã hội với chúng ta và cùng mang lấy kiếp lầm than 

vất vả của chúng ta. Và Chúa cũng kéo chúng ta tiến về phía trước là Nước Trời, làm cho 

chúng ta phát sinh hoa trái trong Chúa Thánh Thần. 

Học với Chúa sự khiêm tốn và hiền hậu, là vui lòng đón nhận gánh nặng của cuộc 

đời, nhưng kết hợp với Chúa Giêsu để được bổ sức và cùng Người vượt lên, chứ không 

phải tìm cách né tránh để rồi tuyệt vọng và hư mất. 

  

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết học với Chúa sự khiêm tốn và hiền hậu, là 

vui lòng đón nhận gánh nặng của cuộc đời;  kết hợp với Ngài để được bổ sức và cùng 

Ngài vượt lên. Amen. 

 

 

THỨ NĂM TUẦN II MÙA VỌNG 
 

I. ĐỌC TIN MỪNG: Mt 11,11-15 

"Tôi nói thật với anh em: trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao 

trọng hơn ông Gio-an Tẩy Giả. Tuy nhiên, kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời còn cao trọng hơn 

ông. Từ thời ông Gio-an Tẩy Giả cho đến bây giờ, Nước Trời phải đương đầu với sức 

mạnh, ai mạnh sức thì chiếm được. Cho đến ông Gio-an, tất cả các ngôn sứ cũng như Lề 

Luật đều đã nói tiên tri. Và nếu anh em chịu tin lời tôi, thì ông Gio-an chính là Ê-li-a, 

người phải đến. Ai có tai thì nghe. 

  

II. SUY NIỆM 

Bài Tin Mừng hôm nay là một trong những đoạn Thánh Kinh rất khó giải thích, tuy 

ngắn nhưng lại có nhiều điều để chúng ta suy tư. 

 

1. Người cao trọng nhất. 

Hôm nay, Chúa Giêsu khen trong số con cái loài người được sinh ra, chưa có ai cao 

trọng hơn Gioan Baptista, có lẽ là: 

Đã có bao ngôn sứ trong Cựu Ước xuất hiện trước ông, loan báo về Đấng Cứu Độ mà 

Thiên Chúa hứa ban. Nhưng Gioan là Tiền Hô và là người duy nhất đã chỉ cho dân thấy 

Đấng ấy là ai, và giới thiệu Đức Giêsu là “Chiên Thiên Chúa và là Đấng xoá tội trần gian”. 

Gioan là người có cơ hội được Đức Mẹ và Chúa đến thăm khi mới được sáu tháng 

trong bụng mẹ. 

Gioan là phàm nhân mà được làm phép rửa cho Thiên Chúa Ngôi Hai. 

Gioan là cầu nối giữa hai giai đoạn của lịch sử cứu độ. Ông vừa thuộc nhóm những 

ngôn sứ của giai đoạn trước, vừa là người đã chạm đến Nước Trời ở giai đoạn sau: giai 

đoạn trước của những lời Thiên Chúa hứa, và giai đoạn sau khi Thiên Chúa thực hiện 



những lời hứa này. Đức Giêsu là Đấng khai mở giai đoạn sau, nhưng Người cần Gioan 

trực tiếp giới thiệu. 

 

“Tuy nhiên, kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời còn cao trọng hơn Gioan” 

Nghĩa là, thời của Gioan và các ngôn sứ trước là thời của lời hứa, và thời của Nước 

Trời đã nên hiện thực nơi Đức Giêsu đem đến thì Gioan Baptista đã khuất.  

Chúng ta không thánh thiện hơn Gioan Tẩy Giả, nhưng chúng ta có phần hạnh phúc 

hơn ông, vì được sống trong giai đoạn lời hứa của Thiên Chúa nên thành tựu. Ơn cứu độ 

viên mãn đã đến. 

- Thời của nô lệ lề luật đã qua, thời của tự do trong Đức Kitô đã đến. Người bé nhỏ 

nhất trong Nước Trời còn cao trọng hơn Gioan vì những kho tàng mới do Đức Giêsu mang 

lại, vượt xa những gì mà các ngôn sứ thời xưa mong đợi. 

 

2. Chiến đấu để gia nhập “Nước Thiên Chúa” 

Nhưng thời của Gioan cho đến ngày Ơn Cứu Độ được thành toàn nơi Chúa Giêsu, 

muốn được vào Nước Trời phải cật lực chiến đấu, và các ngôn sứ cũng như Gioan Tiền Hô 

đã phải đổ máu hi sinh, chờ đợi ngày được vào Nước Trời khi Đức Giêsu hoàn tất Ơn Cứu 

Độ trên thập giá. 

Thời đại Ơn Cứu Độ, nhờ có nhiều phương thế phát sinh từ công cuộc cứu thế của 

Đức Giêsu, cùng với sự trợ lực của Người qua ơn thánh sủng đã được phục hồi, con người 

dễ đạt đến Nước Trời hơn. 

 

3. Êlia và Gioan Baptista. 

Căn cứ vào lời tiên tri Malaki 3,1, dân Do Thái vẫn tin rằng, ngôn sứ Êlia phải đến 

trước để dọn đường cho Đấng Cứu Thế. Họ hiểu theo nghĩa đen là Êlia trong Cựu Ước 

phải sống lại, và xuất hiện đầy uy quyền của một vị ngôn sứ làm phép lạ, nên đã không 

nhận ra Gioan là Đấng Tiền Hô, và cũng từ đó không chân nhận Đức Giêsu là Đấng Cứu 

Thế đã đến. 

Chính vì vậy, mà Chúa Giêsu giới thiệu Gioan Tẩy Giả như là Êlia vì hai lý do: 

Êlia là một ngôn sứ dám đương đầu với cường quyền là nhà Akháp để chứng minh 

cho công lý và sự thật, dù không ưa nhưng Akhap cũng chịu nghe Êlia, nhưng rồi Êlia 

cũng phải chịu khổ cực vì bà Jezabel. Gioan Tiền Hô cũng dám đương đầu với nhà Hêrôđê 

vì công lý, Hêrôđê không ưa nhưng vẫn vui lòng nghe, nhưng rồi Gioan đã phải chết vì 

mưu kế hiểm độc của bà Hêrôđiađê. 

Lý do thứ hai quan trọng hơn nhiều, là khi Chúa Giêsu giới thiệu Gioan Tiền Hô như 

là Êlia thì cũng có nghĩa là Người nói cho người Do Thái biết rằng, lời tiên tri Malaki mà 

họ trông đợi đã ứng nghiệm, Đấng Cứu Thế là chính Người đã đến. 

  

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con ý thức rằng, để vào được Nước Chúa cần phải 

có sự khiêm tốn, đồng thời dám can đảm dấn thân chiến đấu vì Chúa, nhờ vào những 

phương thế phát sinh từ Ơn Cứu Chuộc viên mãn của Ngài. Amen. 

 

 

THỨ SÁU TUẦN II MÙA VỌNG 
  

I. ĐỌC TIN MỪNG: Mt 11,16-19 



"Tôi phải ví thế hệ này với ai? Họ giống như lũ trẻ ngồi ngoài chợ gọi lũ trẻ khác, và 

nói: 

"Tụi tôi thổi sáo cho các anh, 

mà các anh không nhảy múa; 

tụi tôi hát bài đưa đám, 

mà các anh không đấm ngực khóc than." 

Thật vậy, ông Gio-an đến, không ăn không uống, thì thiên hạ bảo: "Ông ta bị quỷ 

ám." Con Người đến, cũng ăn cũng uống như ai, thì thiên hạ lại bảo: "Đây là tay ăn nhậu, 

bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi." Nhưng đức Khôn Ngoan được chứng minh 

bằng hành động." 

  

II. SUY NIỆM 

Thói thường, con người ta dễ lấy mình làm trung tâm và muốn áp đặt tư tưởng và 

hành động của mình lên người khác. Vì thế mà qua bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu 

dạy chúng ta phải tránh hai điều: 

  

1. Áp đặt người khác phải theo tư tưởng của mình. 

Giống như bọn trẻ con thổi sáo giả bộ đám cưới đòi người khác hát, ca bài đưa đám 

giả bộ buồn bắt người khác khóc theo… với một hoàn cảnh không thực tế. Trong ý thức hệ 

của người Do Thái, họ vẽ ra trong tư tưởng của mình một lối sống kiểu Pharisiêu giả hình 

và đòi dân theo, họ quan niệm một thời kỳ cứu độ và một Đấng Mesia giàu sang chứ 

không khắc khổ kiểu Gioan Tẩy Giả và làm bạn với bậc đế vương, chứ không phải hoà 

đồng chung bàn với người hèn kém. Từ đó họ không nhận ra được Đức Giêsu là Đấng 

Cứu Thế. Với ý thức hệ như thế, họ không những bị trói buộc trong tư tưởng thiển cận của 

họ và không nhận ra được dấu chỉ của thời đại, mà còn bắt người khác phải suy nghĩ và 

hành động như họ, kể cả Chúa Giêsu. 

Còn chúng ta? Chúng ta có đưa ra những hình mẫu và lối sống để bắt người khác 

phải theo mình, thay vì mình phải biết thay đổi? Chúng ta thuận theo ý Chúa hay bắt Chúa 

phải theo ý mình? 

  

2. “Không ưa thì đổ cho dưa thối…” 

Có câu chuyện kể rằng: ngày nào bà vợ cũng chỉ cho chồng xem tường và cửa sổ của 

nhà hàng xóm quá bẩn và chê bai người nhà hàng xóm lười biếng, thế rồi một hôm, ông 

chồng phát hiện ra cánh cửa kiếng nhìn ra nhà hàng xóm của mình bám đầy bụi bẩn, ông 

vội lau sạch và nhìn ra thì thấy nhà hàng xóm sạch sẽ không như bấy lâu nay vợ ông nghĩ. 

Với một người luôn nghĩ xấu thì nhìn đâu cũng thấy rác, suy bụng ta ra bụng người, 

mình có ý nghĩ xấu nên cứ tưởng người ta cũng xấu như mình. 

Khi trong mình tư tưởng ghanh ghét và thành kiến, thì dù đối tượng có tốt thế nào đi 

nữa, dưới con mắt biệt phái cũng xấu và tìm mọi lý lẽ để chê bai kết án: 

Ông Gioan ăn chay khắc khổ thì bảo là lập dị và bị ma ám. 

Chúa Giêsu hoà đồng ăn uống thì cho là mê ăn và bợm nhậu. 

  

Còn chúng ta? Một linh mục hay vị nào đó đạo đức thì dễ bị coi là thiếu quan tâm và 

thiếu xây dựng giáo xứ, ngược lại, một vị hoà đồng với mọi người thì dễ bị đánh giá là 

thiếu tư cách… “Không ưa thì đổ cho dưa thối”, "miệng lưỡi không xương lắm đường lắt 

lẻo"... kiêng khem thì bị coi là đạo đức giả, hoà đồng thì kết án là thiếu đứng đắn… 



Thật vậy, khi chúng ta thiếu thiện cảm và cố chấp, thì mọi cái nhìn của chúng ta sẽ dễ 

bề xuyên tạc, gièm pha và kết án… 

  

Lạy Chúa Giêsu, xin cho mọi người chúng con biết dẹp bỏ ý riêng mình, để ý Chúa 

được thể hiện. Xin cũng cho chúng con biết nhìn mọi sự bằng ánh mắt yêu thương của 

Chúa, để mọi điều xảy ra đều có ý nghĩa tích cực, mang lại niềm vui cho cuộc sống chúng 

con. Amen 

 

 

THỨ BẢY TUẦN II MÙA VỌNG 
  

I. ĐỌC TIN MỪNG: Mt 17,10-13 

Các môn đệ hỏi Đức Giêsu rằng: "Vậy sao các kinh sư lại nói Ê-li-a phải đến trước? 

" Người đáp: "Ông Ê-li-a phải đến để chỉnh đốn mọi sự. Nhưng Thầy nói cho anh em biết: 

ông Ê-li-a đã đến rồi mà họ không nhận ra, lại còn xử với ông theo ý họ muốn. Con Người 

cũng sẽ phải đau khổ vì họ như thế." Bấy giờ các môn đệ hiểu Người có ý nói về ông Gio-

an Tẩy Giả. 

  

II. SUY NIỆM 

Khi đọc bài Tin Mừng hôm nay, người viết sực nhớ lại một câu chuyện cách đây khá 

lâu nơi một xứ đạo Miền Tây. Số là hôm ấy, ông trùm và cha sở đến một vùng giáo điểm 

để dâng Thánh Lễ. Do cha sở thì ăn mặc áo nâu sồng giản dị, còn ông trùm thì “mày râu 

nhẵn nhụi áo quần bảnh bao”, nên sau khi gửi xe để đi vào, ông trùm thì được một bác 

che dù và những người giúp giáo điểm đón vào mời dùng khăn lạnh, xơi nước, còn cha ở 

thì một mình lủi thủi. Đến giờ cha sở vào mở giỏ lấy lễ phục ra mặc để dâng lễ, thì mọi 

người mới tá hoả ra đâu là cha sở và đâu là ông trùm. 

Câu chuyện trên cho thấy quan niệm của nhiều người rằng cha sở phải bảnh bao đẹp 

mã, phải nhìn phong độ hơn ông trùm… Đó cũng là quan niệm chung của người đương 

thời với Gioan Tẩy Giả và Chúa Giêsu. Họ quan niệm Đấng Cứu Thế đến phải là rất 

quyền lực và oai phong như Vua Đa-vít, đến đánh dẹp Rôma và lên ngôi hoàng đế. Từ đó, 

căn cứ vào lời tiên tri Malaki 3,1, họ cũng quan niệm vị Tiền Hô của Người như là môt tể 

tướng quân đội, đầy quyền năng của ngôn sứ Êlia, hô mưa gọi gió, thách thức và tiêu diệt 

năm trăm ngôn sứ giả của hoàng hậu Jêsabell, đến trước chuẩn bị cho Đấng Messia ngự 

đến. Từ đó, họ không thể nhận ra Đấng Tiền Hô của Chúa là ông Gioan Tẩy Giả trong sự 

giản dị và khiêm tốn, và cũng đồng thời không chấp nhận một Đấng Cứu Thế khiêm 

nhường hiền hậu như Đức Giêsu được. Để rồi họ đối xử với Gioan theo cách họ muốn, và 

họ tiếp tục tìm cách hãm hại Đức Giêsu. 

Chúa Giêsu đã cho các môn đệ biết, Gioan Tiền Hô chính là hiện thân của Êlia, đã 

đến trước chuẩn bị cho sứ vụ của Người, và khi Chúa Giêsu giới thiệu Gioan Tiền Hô như 

là Êlia thì cũng có nghĩa là Người muốn nói cho người Do Thái biết rằng, lời tiên tri 

Malaki mà họ trông đợi đã ứng nghiệm, Đấng Cứu Thế là chính Người đã đến. 

 

Có người hỏi cha Anthony de Mello rằng: “Ai sinh ra Thiên Chúa”, ngài đáp: “con 

người chúng ta sinh ra Thiên Chúa”; người đó hỏi tiếp: “vậy ai giết chết Thiên Chúa”, 

ngài đáp: “cũng chính chúng ta giết Thiên Chúa”. 



Thật vậy, ngày hôm nay, chính chúng ta vẽ ra một vị Thiên Chúa làm sao cho hợp 

với đam mê của mình, chúng ta ham quyền lực nên tôn thờ một kiểu Thiên Chúa uy quyền 

đánh phạt, chúng ta ưa danh vọng, nên vẽ ra Thiên Chúa giàu sang quyền quý… Như thế 

chúng ta vừa sinh ra một Thiên Chúa theo ý mình, đồng nghĩa với việc chúng ta giết chết 

một Thiên Chúa đích thực, là một Thiên Chúa yêu thương, Thiên Chúa chịu đóng đinh và 

là Thiên Chúa của người nghèo. Để rồi, cũng như những người Do Thái xưa, chúng ta 

quan niệm những vị đại diện Chúa sai đến, phải là oai phong hơn người, và chúng ta dành 

cho các vị một khoảng cách rất xa so với những người thân cận đang cần đến chúng ta 

giúp đỡ. 

Đáng trách hơn là không thiếu những người “được coi là đại diện Chúa”, như các 

GM, Lm, Ts… đã tự trang bị cho mình một sự vượt trội người khác, thay vì nổi trội về 

lòng mến và kiến thức về Chúa, thì lại lo sắm sửa cho mình những tiện nghi sang trọng, để 

được mọi người kính nể, và tự phân cấp thành một bậc cao hơn trên dân Chúa, không thể 

đến với người nghèo và hạ mình cúi xuống phục vụ những người đau khổ. Như thế, chẳng 

khác nào chúng ta đang tôn thờ một Thiên Chúa ‘thần tài’ và giết chết Thiên Chúa là Đấng 

đã chết đi vì những người hèn kém nhất trong xã hội. 

 

Lạy Chúa Giêsu, xin tha thứ tội lỗi cho chúng con, bởi vì chúng con được ví như 

“người nhà” của Chúa, nhưng nhiều lần Chúa đến viếng thăm tâm hồn chúng con thì 

chúng con lại từ chối vì không nhận ra Chúa, bởi tâm trí chúng con quen với tư tương một 

Thiên Chúa quyền lực thỏa mãn đam mê của chúng con hơn là một Thiên Chúa Tình Yêu. 

Amen. 
 


