
CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG (Gaudete) 
 

NĂM A 

 

I. ĐỌC TIN MỪNG: Mt 11,2-11 

Ông Gio-an lúc ấy đang ngồi tù, nghe biết những việc Đức Ki-tô làm, liền sai môn đệ 

đến hỏi Người rằng: "Thưa Thầy, Thầy có thật là Đấng phải đến không, hay là chúng tôi 

còn phải đợi ai khác?" Đức Giê-su trả lời: "Các anh cứ về thuật lại cho ông Gio-an những 

điều mắt thấy tai nghe: Người mù xem thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch, kẻ điếc 

được nghe, người chết sống lại, kẻ nghèo được nghe Tin Mừng, và phúc thay người nào 

không vấp ngã vì tôi." 

Họ đi rồi, Đức Giê-su bắt đầu nói với đám đông về ông Gio-an rằng: "Anh em ra 

xem gì trong hoang địa? Một cây sậy phất phơ trước gió chăng? Thế thì anh em ra xem 

gì? Một người mặc gấm vóc lụa là chăng? Kìa những kẻ mặc gấm vóc lụa là thì ở trong 

cung điện nhà vua. Thế thì anh em ra xem gì? Một vị ngôn sứ chăng? Đúng thế đó; mà tôi 

nói cho anh em biết, đây còn hơn cả ngôn sứ nữa. Chính ông là người Kinh Thánh đã nói 

tới khi chép rằng: Này Ta sai sứ giả của Ta đi trước mặt Con, người sẽ dọn đường cho 

Con đến. 

"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. 

 

II. SUY NIỆM 

« THỜI CỦA ƠN CỨU ĐỘ » 

Phụng Vụ hôm nay mời gọi chúng ta hân hoan vui mừng vì ngày Thiên Chúa đến đã 

gần kề. Đồng thời nhắn nhủ chúng ta về sứ mạng của mình trong việc chuẩn bị và đón chờ 

Chúa đến, qua hình ảnh vị Tiền Hô của Chúa là ông Gioan. 

 

1. Xác định sứ mạng Đấng Cứu Thế. 

Khi vừa đọc bài Tin Mừng lên, có lẽ không ít người tự hỏi rằng, chẳng lẽ mở đầu Bài 

Tin Mừng là một sự kiện nói về đêm tối đức tin của Gioan Tiền Hô? Thật khó lý giải, vì 

chính Gioan chính là Đấng đã kêu gọi dân sám hối để đón Chúa Giêsu đến, chính Gioan 

đã làm phép Rửa cho Chúa Giêsu và nhìn thấy Thánh Thần ngự xuống trên Người, và 

cũng chính Gioan đã giới thiệu Chúa Giêsu cho môn đệ và mọi người rằng: “Đây là Chiên 

Thiên Chúa”(Ga 1,36). 

Thế thì tại sao hôm nay Gioan lại gửi môn đệ đến hỏi Chúa: “Có thật là Đấng phải 

đến chăng, hay chúng tôi còn phải đợi ai khác?” 

Cũng có thể Gioan vẫn có quan niệm Chúa Giêsu là Messia theo cái nhìn Cựu Ước, 

là Đấng lên ngôi vương và giải phóng dân, đồng thời sẽ cứu ông khỏi cảnh tù đày, nên đã 

cứ các môn đệ đến như là một sự nhắc khéo với Chúa Giêsu. 

Cũng có thể như là một sự thông báo cho Chúa Giêsu về kiếp tù đày của mình, và xin 

Chúa xác định là ông đã hoàn tất sứ vụ Tiền Hô. 

Cũng có thể là Gioan cử các môn đệ đến như là một sự giới thiệu các môn đệ cho 

Chúa Giêsu, cũng như gửi gắm môn sinh cho Người, vì biết thân phận mình sắp chấm dứt. 

Dù sao, với cách trả lời của Chúa Giêsu, chúng ta có thể coi đây như là một thử thách 

đức tin mà Gioan Tiền Hô đang đối diện.  



Bởi vì: Chúa Giêsu nhắn các môn đệ Gioan về thuật lại cho ông nghe về những gì 

mắt thấy tai nghe, là Đấng đã làm những điều mà ngôn sứ Isaia đã báo trước: “Người mù 

xem thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết sống lại, kẻ 

nghèo được nghe Tin Mừng”. Điều này muốn nhắn cho Gioan biết sứ mạng của Chúa 

Giêsu không như mọi người thường nghĩ mang tính trần thế, là chinh phạt kẻ quyền thế, và 

giải phóng dân khỏi cường quyền.  

Lại nữa, chính lời dặn: “Phúc cho những ai không vấp ngã về Tôi” đã nói lên tất cả. 

 

Ngày nay, có lẽ không ít lần chúng ta cũng gặp phải những lúc “đêm tối đức tin”, khi 

chúng ta gặp phải muôn vàn đau khổ, khi chịu thử thách bách hại của cường quyền… 

chúng ta vẫn muốn Chúa phải ra tay trừng phạt kẻ áp bức, và lắm khi tự hỏi, Chúa ở đâu? 

Chúa ở với chúng ta, cùng chịu đau khổ và áp bức với chúng ta. Thiên Chúa của yêu 

thương chứ không phải trừng phạt. Chúa muốn chúng ta cầu xin cho họ ơn hoán cải, chứ 

không muốn chúng ta phương cách trả thù. 

 

2. Sự cao cả của vị Tiền Hô. 

Chúa Giêsu ví von việc vào hoang địa để nghe tiếng của Gioan Tiền Hô, không phải 

để tìm thấy một sự vô tri và mong manh như cây sậy phất phơ trước gió, cũng không phải 

để tìm kiếm một sự xa hoa giàu sang của kẻ cường quyền, nhưng để tìm một vị ngôn sứ và 

còn hơn một vị ngôn sứ nữa, bởi vì: 

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”. 

Là người có cơ hội được Đức Mẹ và Chúa đến thăm khi mới được sáu tháng trong bụng 

mẹ. 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 Tẩy Giả 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 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. 

 

Còn chúng ta ngày hôm nay, trong vai trò là một Kitô hữu, là chứng nhân của Chúa, 

chúng ta không mong manh yếu đuối dễ gãy như cây sậy, cũng không tìm kiếm sự lộng 

lẫy cao sang quyền thế, mà là như một sứ giả đi trước dọn đường cho Chúa đến với những 

ai còn đang trong bóng tối lầm lạc, bằng chính đời sống chứng tá và lời rao giảng của 

mình. 

 



Lạy Chúa, Mùa Vọng đã đi được hơn nửa chặng đường, Phụng Vụ mời gọi chúng 

con vui lên vì Chúa sắp ngự đến. Xin Chúa thôi thúc những ai chưa lo trang trí tâm hồn 

mình cho sạch đẹp, để Con Chúa giáng hạ và cư ngụ trong tâm hồn họ và ban cho họ 

được sống trọn vẹn thời kì ơn cứu độ. Amen. 

 

 

NĂM B 

  

I. ĐỌC TIN MỪNG: Ga 1,6-8;19-28 

Có một người được Thiên Chúa sai đến, tên là Gio-an. 

Ông đến để làm chứng, và làm chứng về ánh sáng, để mọi người nhờ ông mà tin. 

Ông không phải là ánh sáng, nhưng ông đến để làm chứng về ánh sáng. 

Và đây là lời chứng của ông Gio-an, khi người Do-thái từ Giê-ru-sa-lem cử một số tư 

tế và mấy thầy Lê-vi đến hỏi ông: "Ông là ai?" Ông tuyên bố thẳng thắn, ông tuyên bố 

rằng: "Tôi không phải là Đấng Ki-tô." Họ lại hỏi ông: "Vậy thì thế nào? Ông có phải là 

ông Ê-li-a không? " Ông nói: "Không phải." - "Ông có phải là vị ngôn sứ chăng? " Ông 

đáp: "Không." Họ liền nói với ông: "Thế ông là ai, để chúng tôi còn trả lời cho những 

người đã cử chúng tôi đến? Ông nói gì về chính ông? " Ông nói: Tôi là tiếng người hô 

trong hoang địa: Hãy sửa đường cho thẳng để Đức Chúa đi, như ngôn sứ I-sai-a đã 

nói. Trong nhóm được cử đi, có mấy người thuộc phái Pha-ri-sêu. Họ hỏi ông: "Vậy tại 

sao ông làm phép rửa, nếu ông không phải là Đấng Ki-tô, cũng không phải là ông Ê-li-a 

hay vị ngôn sứ? " Ông Gio-an trả lời: "Tôi đây làm phép rửa trong nước. Nhưng có một vị 

đang ở giữa các ông mà các ông không biết. Người sẽ đến sau tôi và tôi không đáng cởi 

quai dép cho Người." Các việc đó đã xảy ra tại Bê-ta-ni-a, bên kia sông Gio-đan, nơi ông 

Gio-an làm phép rửa. 

  

II. SUY NIỆM 

“MỖI NGƯỜI CÓ MỘT GIAI ĐOẠN 

TRONG CHƯƠNG TRÌNH CỨU ĐỘ” 

Đọc bài Tin Mừng hôm nay, tôi nhớ tới câu chuyện của một người bạn. Hồi đi học, 

môn tiếng Pháp, anh bạn của tôi luôn đội sổ. Vậy mà trong một ngày họp lớp gần đây, các 

bạn đều ca tụng anh ta giỏi ngoại ngữ, bởi anh đã dịch được 3 cuốn sách (tặng mà không 

bán). Tôi hơi ngỡ ngàng khi nhận món quà anh trao tặng, về nhà mở ra đọc vài trang, tôi 

mới vỡ lẽ ra là anh chẳng dịch gì cả, mà chỉ là khôn khéo sử dụng sự phong phú của Tiếng 

Việt, để “đạo dịch” của người khác mà thôi: Đại loại như, trước đó người khác đã dịch 

rằng “chú chim hót líu lo” thì anh bạn dịch lại là “tiếng chim ca ríu rít”, hay người ta dịch 

là “nếu không có mẹ thì làm sao có mình” thì anh ta dịch lại là “giá như không có mẹ thì 

có mình được sao”. 

Để ý một chút, ngày hôm nay trên các trang mạng xã hội, rất nhiều người cứ sao chép 

từ trang mạng khác những bài viết hay rồi đăng lên tường nhà mình, nhóm mình hoặc 

trang mạng của mình, nhưng lại “cố tình quên” trích dẫn nguồn từ đâu và do tác giả nào, 

để rồi sung sướng khi nhận được nhiều lượt thích (like) và nhiều lời bình luận khen ngợi. 

Thực trạng thích được ca tụng “bám” vào công lao của người khác đang trở thành 

một căn bệnh, và trở nên mãn tính di căn với đất nước Việt Nam, ăn cắp bản quyền để tìm 

danh và tìm lợi cho mình. 

  



Thế nhưng, bài Tin Mừng hôm nay vẽ lên bức chân dung tuyệt vời Vị Tiền Hô của 

Đấng Cứu Thế. Bao quanh thánh Gioan Tiền Hô, từ cấp lớn đến dân bé Do Thái đều coi 

ngài 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 cho mình cái chỉ 

thuộc quyền của Chúa. 

Xét về thời gian vật lý, thì Gioan Tiền Hô đã xuất hiện trước để dọn đường cho Đức 

Giêsu xuất hiện, nhưng xét về thời gian vĩnh cửu thì Chúa Giêsu có tự đời đời. Bởi Người 

là Ánh Sáng bởi Ánh Sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không 

phải được tạo thành. 

Đấng là Ánh Sáng tự đời đời ấy nay xuất hiện trong thời gian, Người cần có một vị 

Tiền Hô dọn đường cho Người. 

Ngay từ Lời Tựa, tác giả Tin Mừng đã giới thiệu về Gioan Tiền Hô rằng: “Có một 

người được sai đến tên là Gioan. Ông đến để làm chứng, và làm chứng về ánh sáng, để 

mọi người nhờ ông mà tin. Ông không phải là ánh sáng, nhưng ông đến để làm chứng về 

ánh sáng. Ngôi Lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người” (Ga 

1,6-8). 

Lời giới thiệu này khẳng định rõ nét vai trò của Đấng Tiền Hô, Gioan đến để làm 

chứng cho Ánh Sáng chứ ông không phải là Ánh Sáng, mà Ngôi Lời mới là Ánh Sáng 

thật. 

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. Gioan chỉ là Đấng dọn đường cho Chúa Giêsu đến, và khi Chúa Giêsu đến thì 

vai trò của Tiền Hô đã hoàn tất. 

  

Với những gì được nói tới trong bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta phải cảm phục sự 

“thánh thiện và cao cả” của Gioan Tiền Hô. Bởi vì dân chúng ai nấy lầm tưởng ngài là 

Đấng Cứu Thế, 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 trước dư luận, khi 

nghe những lời dèm pha đâm thọc của người khác, rất bình an khi các môn đệ cho biết có 

người khác vượt trội hơn mình và có ảnh hưởng hơn mình, biết ơn gọi của mình, khiêm 

tốn đón nhận và chu toàn bổn phận 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. 

Thánh Gioan Tiền Hô đã không ghanh tỵ trước sự nổi bật của của Đấng đến sau ngài. 

Còn chúng ta, nếu có ai đó đang làm công việc như mình, hay trổi vượt hoặc có ảnh hưởng 

hơn mình thì lẽ ra phải biết rằng mỗi người đều có một biệt tài riêng, một năng khiếu 

riêng; mỗi người đều được đặt ở một vị trí riêng nhau… thì chúng ta lại rất dễ tự ái, cảm 

thấy bị xúc phạm, ganh tị, gièm pha, so bì lẫn nhau, thậm chí trả đũa và triệt hạ nhau. 

 

Cộng đoàn, Giáo xứ, Giáo hội là của Chúa chứ không phải của người được Chúa sai 

đến. Chúng ta dễ bị cám dỗ chạy theo danh vọng và địa vị mỗi khi làm được việc gì đó 

cho người khác. Có khi khoe khoang và kể về công trạng của mình cho người khác khen 



ngợi. Chúng ta dành vị trí “làm chồng” của Chúa, làm cho Chúa nhỏ lại để mình được lớn 

lên. 

Lắm khi tưởng chừng như chúng ta làm việc nọ việc kia, giảng thật hay, xả thân phục 

vụ, làm từ thiện, xây dựng công trình nọ công trình kia, đóng góp cho Nhà Chúa nơi này 

nơi nọ… nhưng thật sự lại ngầm ý để được người đời ca tụng, thích thú vì những lời khen 

tặng và coi như công trạng của mình. Để rồi thay vì Chúa được vinh danh thì mình được 

vinh danh; thay vì Chúa được mọi người biết đến thì thì “đấng này”, “đại ân nhân nọ” 

được tri ân, được khắc tên và được lưu danh… Cuối cùng thì “Chúa phải mất hút vì tôi 

mới là quan trọng”. 

Hãy nhớ rằng, Chúa mới là “chồng”, Hội Thánh địa phương hay hoàn vũ và riêng 

từng người là hiền thê (vợ) của Chúa trong tình yêu Giêsu; còn những ai được Chúa sai 

đến chỉ là “phù rể”, mà phù rể thì lo chuẩn bị cho người ta đón chú rể đến, và vui mừng 

khi chú rể gặp được “cô dâu”, chứ không phải mình dành vị trí của chú rể. 

 

Đặc biệt, cá tính và đam mê của chúng ta phải nhỏ lại, thì Chúa mới lớn lên được 

trong tâm hồn chúng ta; còn nếu trong tâm hồn chúng ta cao ngạo, ngổn ngang mọi thứ 

đam mê, ước vọng vật chất phình to lấp đầy, thì Chúa sẽ không còn chỗ để hiển ngự với 

chúng ta được. 

Việc này không nhắm đến riêng ai mà là đến hết mọi thành phần dân Chúa. Chúng ta 

không tự hào vì những gì mình đóng góp cho việc Chúa vì đó là bổn phận và lòng yêu 

mến Chúa đòi hỏi, nhưng hãy tự hào và vui mừng vì Chúa được vinh danh và được nhiều 

người biết đến. 

  

Lạy Chúa Giêsu, lời Chúa qua bài Tin Mừng hôm nay, mời gọi chúng con biết học 

lấy tấm gương của thánh Gioan Tiền Hô. Xin Chúa giúp chúng con biết làm tất cả cho 

vinh danh Chúa, để Chúa được lớn lên và được mọi người nhận biết, chứ không lo tìm 

kiếm vinh quang cho mình, để rồi gạt Chúa ra ngoài và làm hại hạ bệ tha nhân. Amen. 

 

NĂM C 

 

I. ĐỌC TIN MỪNG: Lc 3,10-18 

Đám đông hỏi ông Gioan rằng: "Chúng tôi phải làm gì đây? " Ông trả lời: "Ai có hai 

áo, thì chia cho người không có; ai có gì ăn, thì cũng làm như vậy." Cũng có những người 

thu thuế đến chịu phép rửa. Họ hỏi ông: "Thưa thầy, chúng tôi phải làm gì? " Ông bảo họ: 

"Đừng đòi hỏi gì quá mức đã ấn định cho các anh." Binh lính cũng hỏi ông: "Còn anh em 

chúng tôi thì phải làm gì? " Ông bảo họ: "Chớ hà hiếp ai, cũng đừng tống tiền người ta, 

hãy an phận với số lương của mình." 

Hồi đó, dân đang trông ngóng, và trong thâm tâm, ai nấy đều tự hỏi: biết đâu ông 

Gio-an lại chẳng là Đấng Mê-si-a! Ông Gio-an trả lời mọi người rằng: "Tôi, tôi làm phép 

rửa cho anh em trong nước, nhưng có Đấng mạnh thế hơn tôi đang đến, tôi không đáng 

cởi quai dép cho Người. Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần và lửa. Tay 

Người cầm nia 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." Ngoài ra, ông còn khuyên dân nhiều điều khác nữa, mà 

loan báo Tin Mừng cho họ. 

 

II. SUY NIỆM 



Chúa nhật III Mùa Vọng quen gọi là Chúa Nhật Gaudete (Chúa Nhật vui hay Chúa 

Nhật hồng). Gaudete là chữ đầu tiên của bài Ca Nhập Lễ trích từ thư của thánh Phao-lô 

gửi giáo đoàn Philip 4,4-6:  Anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa. Tôi nhắc lại: 

Vui lên anh em! Sao cho mọi người thấy anh em sống hiền hoà rộng rãi, Chúa đã gần 

đến”. 

Tắt một lời, hôm nay là ngày vui, ngày của màu hồng vì sắp tới ngày mừng biến cố 

Chúa Giáng Sinh. Nhưng để có được niềm vui trọn vẹn và niềm vui đích thực thì cần phải 

làm gì? Lời Chúa trong Tin Mừng Chúa Nhật III Mùa Vọng năm C hôm nay, đưa ra từng 

việc cụ thể để hoán cải cho từng người và từng thành phần trong xã hội qua lời rao giảng 

của thánh Gioan Tiền Hô. Đồng thời, chúng ta cũng được mời gọi học lấy sự khiêm tốn 

nơi thánh Gioan Tiền Hô để sống đúng với bậc sống của mình. 

 

1. Lời mời gọi cải thiện đời sống. 

Phần Tin Mừng (Lc 3,10-14) hôm nay là điểm rất riêng của thánh ký Luca mà không 

có trong các Tin Mừng khác. Thánh Luca kể một cách rõ ràng chi tiết về lời rao giảng của 

thánh Gioan Tiền Hô về việc cải thiện đời sống:  

“Đám đông hỏi ông Gioan rằng: "Chúng tôi phải làm gì đây? " Ông trả lời: "Ai có 

hai áo, thì chia cho người không có; ai có gì ăn, thì cũng làm như vậy." Cũng có những 

người thu thuế đến chịu phép rửa. Họ hỏi ông: "Thưa thầy, chúng tôi phải làm gì? " Ông 

bảo họ: "Đừng đòi hỏi gì quá mức đã ấn định cho các anh." Binh lính cũng hỏi ông: "Còn 

anh em chúng tôi thì phải làm gì? " Ông bảo họ: "Chớ hà hiếp ai, cũng đừng tống tiền 

người ta, hãy an phận với số lương của mình." 

Cụ thể, thánh Gioan Tiền Hô đưa ra cho mọi người một nguyên tắc chung, đó là tình 

tương thân tương ái, chia sẻ giúp đỡ nhau: "Ai có hai áo, thì chia cho người không có; ai 

có gì ăn, thì cũng làm như vậy." 

Còn với những ai đang sống và làm việc trong những ngành nghề mà xã hội, dù đó là 

nghề nghiệp gì bị người đương thời khinh bỉ, hay thậm chí nghề nghiệp đó có thể đưa đến 

những lạm dụng tham lam hay hà hiếp, thánh Gioan không kêu gọi người ta bỏ nghề, 

nhưng là chu toàn bổn phận một cách công bình và bác ái. 

Tóm lại, thánh Gioan Tiền Hô khuyên người ta làm những việc chứng tỏ cụ thể tình 

huynh đệ và đức công bình, mà không đòi hỏi các người thu thuế hay lính tráng phải bỏ 

nghề nghiệp của họ (dù nghề này bị lên án đối với người Do-thái đương thời). Nghĩa là, 

nghề nghiệp không làm cho con người bị loại ra khỏi tình yêu cứu độ, nhưng để được cứu 

độ phải thực thi công bình và nhân ái. 

  

2. Mỗi người có một giai đoạn trong Thiên Chúa. 

Thánh Luca viết: “Hồi đó, dân đang trông ngóng, và trong thâm tâm, ai nấy đều tự 

hỏi: biết đâu ông Gio-an lại chẳng là Đấng Mê-si-a! Ông Gio-an trả lời mọi người rằng: 

"Tôi, tôi làm phép rửa cho anh em trong nước, nhưng có Đấng mạnh thế hơn tôi đang đến, 

tôi không đáng cởi quai dép cho Người…” (Lc 3, 15-16).  

Có lẽ hiếm tìm được ai như thánh Gioan Tiền Hô. Thay vì lôi kéo người khác theo 

mình, không dành giật đệ tử đã là may, thì ngài lại giới thiệu đệ tử của mình cho thầy khác 

là Chúa Giêsu.  

Thánh Gioan làm thế, vì ngài ý thức về thời gian và sứ vụ của vị Tiền Hô, là chuẩn bị 

cho Đấng Cứu Thế đến và khi Đấng Cứu Thế đến thì sứ vụ ngài đã hoàn thành. 

Chúng ta cũng thế, mỗi người đều nhận một sứ vụ và một giai đoạn trong chương 

trình của Thiên Chúa. Thế nhưng, (cả đời lẫn đạo) không ít người tự lầm tưởng như chỉ có 



mình mới làm được điều này điều kia mà không ai có thể thay thế, rồi lo tạo cánh kéo bè 

củng cố chỗ đứng của mình. Đặc biệt khó chấp nhận và tìm cách níu kéo khi phải bàn 

giao. “Đấng” này khi phải thuyên chuyển để cho “vị” khác đến phục vụ thật khó biết bao, 

nhất là tìm cách áp đặt chủ trương và công trình của mình lên người tiếp nối. 

Trong việc phụng sự và phục vụ của Kitô hữu, không ít từ các “đấng” đến “con 

chiên”, bề ngoài tưởng chừng như việc phục vụ để Chúa được vinh danh, nhưng thực chất 

đang ngầm ý để được mọi người ca tụng, tìm vinh danh mình hơn là Chúa được nhận biết. 

Khi làm được điều gì hay xây dựng được cái gì, thì coi như do công sức, tài năng của 

mình, mà quên rằng là do Chúa ban và sự đóng góp của mọi người. Thành công thì gán 

cho mình và lên mặt khinh khi kẻ khác, thất bại thì tìm cớ để đổ thừa đổ lỗi. 

 

Tóm lại: Lời Chúa qua bài Tin Mừng hôm nay, mời gọi chúng ta biết cải thiện đời 

sống bằng cách sống công bình và bác ái với tha nhân. Đồng thời, noi gương thánh Gioan 

Tiền Hô mà làm tất cả cho vinh danh Chúa, để Chúa được lớn lên và được mọi người nhận 

biết, chứ đừng lo tìm kiếm vinh quang cho mình. 

 

Lạy Chúa, ngày kỷ niệm Con Chúa giáng trần đã gần kề, xin cho chúng con tích cực 

chuẩn bị tâm hồn qua việc sống công bình và bác ái, để khi ngày Noel đến, chúng con 

được hưởng niềm vui thánh thiện, xuất phát từ sâu thẳm của tâm hồn luôn đợi chờ Chúa 

Giê-su viếng thăm. Amen. 

 

 

THỨ HAI TUẦN III MÙA VỌNG 

 
I. ĐỌC TIN MỪNG: Mt 21,23-27 

Đức Giê-su vào Đền Thờ, và trong khi Người giảng dạy, các thượng tế và kỳ mục 

trong dân đến gần Người và hỏi: "Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy? Ai đã cho ông 

quyền ấy? " Đức Giê-su đáp: "Còn tôi, tôi chỉ xin hỏi các ông một điều thôi; nếu các ông 

trả lời được cho tôi, thì tôi cũng sẽ nói cho các ông biết tôi lấy quyền nào mà làm các điều 

ấy. Vậy, phép rửa của ông Gio-an do đâu mà có? Do Trời hay do người ta? " Họ mới nghĩ 

thầm: "Nếu mình nói: "Do Trời", thì ông ấy sẽ vặn lại: "Thế sao các ông lại không tin ông 

ấy? " Còn nếu mình nói: "Do người ta", thì mình sợ dân chúng, vì ai nấy đều cho ông Gio-

an là một ngôn sứ." Họ mới trả lời Đức Giê-su: "Chúng tôi không biết." Người cũng nói 

với họ: "Tôi cũng vậy, tôi không nói cho các ông là tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy." 

 

II. SUY NIỆM 

Bài Tin Mừng hôm nay kể về việc “nhà cầm quyền tôn giáo” đến đòi kiểm tra “giấy 

phép hoạt động rao giảng Tin Mừng” của Đức Giêsu. Tiếc cho họ là bị Đức Giêsu bẻ lại 

một câu hỏi về phép rửa của Gioan Tiền Hô làm họ tiến thoái lưỡng nan rồi bỏ cuộc. 

Qua sự kiện này, chúng ta đi tìm bài học mà Chúa muốn dạy chúng ta về quyền rao 

giảng Tin Mừng không dành cho riêng ai, mà mọi người đều có quyền lợi và nghĩa vụ đem 

Lời Chúa đến cho người khác tuỳ theo bậc sống của mình. 

Có hai vấn đề được đặt ra, là đặc quyền và năng quyền. 

 

1.  Đặc quyền rao giảng. 



Điều đáng nói ở đây là người đặt vấn đề “giấy phép” với Chúa Giêsu không phải là 

nhà cầm quyền dân sự, mà là “các đấng các bậc” tôn giáo, là mấy ông “thượng tế, tư tế, ký 

mục” Do Thái. 

Chính sự “đòi giấy phép” để rồi làm thui chột đi những sáng kiến truyền giáo và cản 

trở việc mở rộng Nước Chúa. Và đôi khi, sự cản trở lại đến từ chính các đấng các bậc bề 

trên của mình, vì những lý do quyền bính và lợi lộc, hơn là vì lý do Hiệp Nhất. 

Ngày nay không thiếu những vị giữ cho mình cái đặc quyền nhân danh Chúa để loan 

giảng Tin Mừng, sợ “mất quyền lợi” hoặc “nhỏ đi miếng bánh” hay “ảnh hưởng đến thế 

giá” và ganh tỵ với những người khác, dù ai cũng có quyền làm chứng cho Chúa bằng 

nhiều cách thế, mà không ngược với đức tin Kitô Giáo.  

Đôi khi cộng đoàn này phản đối cộng đoàn kia, nhóm từ thiện này lên án nhóm từ 

thiện nọ, và ai cũng nhân danh Chúa để khiển trách các hoạt động của nhau. 

Là người con Chúa trong lòng Giáo Hội, chúng ta không ganh tỵ với việc thiện của 

người khác, không tự cho mình có đặc quyền lo việc Chúa, nhưng tất cả đều được mời gọi 

có những sáng kiến làm chứng cho Chúa và giúp đỡ tha nhân.  

 

2.  Năng quyền rao giảng Tin Mừng. 

Cần nắm vững rằng, “giấy phép” rao giảng Tin Mừng dành cho tất cả mọi Kitô hữu 

trong chức vụ ngôn sứ cộng đồng. Tuy nhiên, để có một Giáo Hội Hiệp Nhất và tránh 

những sai lạc đức tin, việc rao giảng Lời Chúa cần phải được đặt dưới sự hướng dẫn của 

Giáo Hội.  

Đây là một điều khác biệt của đạo Công Giáo với anh em Tin Lành. Các anh em Tin 

Lành tự do chú giải và rao giảng theo những gì họ cho là được Thánh Thần soi sáng, nên 

ngày nay họ đã có đến hàng trăm chi phái khác nhau. Còn chúng ta, là con cái Giáo Hội 

Công Giáo, chúng ta đừng vịn cớ “tự do” này, nhưng cần biết vâng theo sự hướng dẫn của 

Giáo Hội, để cùng hiệp nhất trong một đoàn chiên và một chủ chăn. 

 

Tóm lại, là Kitô hữu, chúng ta có quyền lợi và nghĩa vụ đem Chúa đến cho mọi 

người, thực thi nghĩa vụ truyền giáo trong bậc sống của mình, từ vai trò ngôn sứ cộng 

động đến vai trò ngôn sứ thừa tác. Tất cả cho vinh quang sự nghiệp Nước Chúa và Tin 

Mừng được loan báo, chứ không phải vì vinh quang và chỗ đứng cá nhân. 

 

Lạy Chúa, xin cho chúng con trong khi dấn thân rao giảng Lời Chúa, thì cũng đồng 

thời biết xây dựng sự hiệp nhất trong Giáo Hội và vâng nghe sự hướng dẫn của Giáo Hội 

qua các chủ chăn. Để trong mọi sự Chúa được tôn vinh. Amen. 

 

 

THỨ BA TUẦN III MÙA VỌNG 
  

I. ĐỌC TIN MỪNG: Mt 21,28-32  

Các ông nghĩ sao: Một người kia có hai con trai. Ông ta đến nói với người thứ nhất: 

"Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho." Nó đáp: "Con không muốn đâu! " Nhưng 

sau đó, nó hối hận, nên lại đi. Ông đến gặp người thứ hai, và cũng bảo như vậy. Nó đáp: 

"Thưa ngài, con đây! " nhưng rồi lại không đi. Trong hai người con đó, ai đã thi hành ý 

muốn của người cha? " Họ trả lời: "Người thứ nhất." Đức Giê-su nói với họ: "Tôi bảo 

thật các ông: những người thu thuế và những cô gái điếm vào Nước Thiên Chúa trước các 



ông. Vì ông Gio-an đã đến chỉ đường công chính cho các ông, mà các ông không tin ông 

ấy; còn những người thu thuế và những cô gái điếm lại tin. Phần các ông, khi đã thấy vậy 

rồi, các ông vẫn không chịu hối hận mà tin ông ấy." 

  

II. SUY NIỆM  

Bài Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu dạy mọi người qua dụ ngôn “người cha mời gọi 

hai đứa con đi làm vườn nho”. Cả hai người con đều không phải là người con ngoan thực 

sự. Người con thứ nhất tuy lúc đầu cãi lời cha nhưng sau hối hận lại đi làm; còn người con 

thứ hai dạ vâng rồi lại không làm.  

Cũng cần phải nói ngay từ đầu, là Chúa Giêsu không cổ võ sự cứng lòng từ chối rồi 

sau đó mới chịu hoán cải, nhưng Chúa trân trọng những ai lỡ lầm biết hối hận trở về. Mạc 

khải rằng Thiên Chúa không nhìn chúng ta "đông cứng" nhưng nhìn chúng ta "đang trở 

thành".  

Yếu tố cốt yếu chính là sự hoán cải của con người: nghĩa là hối hận về một thái độ sai 

lạc và sau khi đã ý thức, con người ước muốn thay đổi. Đây là điều thấy hiện rõ trong lời 

Chúa: “Rồi sau anh hối hận và đi làm”.  

Dụ ngôn "hai người con" này còn nhấn mạnh đến sự tương phản giữa ‘nói’ và ‘làm’, 

‘giữa nói "có" trên môi miệng và nói “không” trong hành động’; kết luận này nhấn mạnh 

sự tương phản giữa ‘tin’ và ‘không tin’. Chúa Giêsu yêu cầu chúng ta nói tiếng ‘vâng’ 

bằng một đức tin ‘sống động’. Tiếng ‘vâng’ ấy của đức tin thường là một ‘sự hoán cải, 

một sự đổi mới cuộc đời’.  

Dựa theo thái độ của hai người con trong dụ ngôn, chúng ta cùng suy tư về hai điểm:  

- “Ngôn hành bất nhất”  

- “Đánh người chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại”.  

   

1. Ngôn hành bất nhất.  

Dụ ngôn trước hết nhắm tới các từng lớp lãnh đạo là các thượng tế và kỳ mục Do-

thái, khi Chúa Giêsu mở đầu bằng câu: “Các ông nghĩ sao?” và kết thúc: “Tôi bảo thật 

các ông…”  

Chúa Giêsu muốn nói về những điểm khác nhau giữa những người biệt phái và luật 

sĩ, những người thu thuế và những kẻ khác, những người lãnh đạo tinh thần của Israel 

sống mãi trong một thái độ vị kỷ, làm họ xa Thiên Chúa. Những người này được ví như 

người con thứ hai, nói làm nhưng lại không làm.  

Trong xã hội thời Chúa Giêsu, hàng tư tế, đầu mục, nhóm biệt phái và thông luật tuy 

đánh lừa được dư luận, nhưng thực ra, họ đã đánh mất chỗ của họ trong chương trình cứu 

chuộc của Thiên Chúa. Thế vào chỗ của họ lại là những người thu thuế, những gái điếm, 

những người mà ai cũng biết là đang vi phạm ý Chúa, được bày tỏ trong lề luật và trong 

giới răn của Người.  

Như các biệt phái, có những hạng người tỏ ra ngoan đạo, công chính, siêng năng với 

các việc đạo đức; lời nói thì đầy vẻ thuần phục đối với các giáo huấn của Chúa, nhưng 

trong hành động lại chẳng có chút vẻ gì là ưng thuận đối với điều Chúa truyền dạy. Những 

người bề ngoài xem ra dễ bảo, nhưng thực chất lại là người khó dạy. Họ đã có thể đánh lừa 

được dư luận vì cái mau mắn bên ngoài của họ. Chúa Giêsu thấu suốt thâm tâm nhân loại. 

Một tội nhân ý thức về tội tính của mình và hối cải khi được ơn sủng đánh động, còn giá 

trị hơn một người mộ đạo chỉ muốn sống trong vẻ đạo đức của mình, và vì kiêu ngạo 

không nghe thấy tiếng gọi siêu nhiên. Hiểu như thế, dụ ngôn bày tỏ sự nghiêm trọng và 

thái độ cứng rắn đặc biệt đối với những ai ở bên trong.  



Khi nói về các luật sĩ Do-thái, chúng ta thử nhìn lại chính mình, lắm khi chúng ta 

cũng chính là đứa con thứ hai trong dụ ngôn. Chúng ta cũng tiền hậu bất nhất. Có thể 

chúng ta nói theo Thiên Chúa bằng môi miệng, nhưng không theo bằng hành động: Vẫn 

ngoại tình, trộm cắp, cờ bạc, rượu chè, sống thiếu công bình và bác ái trong lời nói lẫn 

hành động. Có những người nói rất hay nhưng lại không thực hiện những điều mình nói. 

Có những người bề ngoài rất đạo đức, nhưng trong lòng lại chất chứa đầy tính gian tham, 

lừa đảo...  

Tục ngữ có câu: “Tốt gỗ hơn tốt nước sơn”. Chúa Giêsu nhấn mạnh đến đời sống đạo 

đức thực sự, lòng đạo đức được thể hiện qua việc làm cụ thể chứ không do lời nói suông, 

không qua hình thức bên ngoài. "Không phải những ai thưa lạy Chúa, lạy Chúa mà được 

vào Nước Trời, mà chỉ có những ai biết lắng nghe và thực thi lời Chúa mới xứng đáng 

hưởng Nước Trời”.  

Những lời nói đẹp mà thôi không đủ. Chính những hành động của chúng ta mới đáng 

kể chứ không phải ý định của chúng ta. Dưới góc độ này, Đức Giêsu rất hợp với thời đại: 

Thế giới ngày nay thán phục tính hiệu quả. Người ta nghi ngờ những người nói hay -

những kẻ đại ngôn- chỉ làm cho chúng ta say sưa bởi những lời tuyên bố trống rỗng. 

Người ta phán đoán những lời hứa dựa vào những kết quả có thực. 

  

2. Đánh người chạy đi chứ ai đánh người chạy lại…  

Ông bà ta thường nói: “Đánh người chạy đi chứ ai đánh người chạy lại”, nghĩa là 

con người có lầm lỗi to lớn thế nào đi nữa, nếu biết ăn năn hối hận thì được mọi người 

thương và tha thứ. Hơn nữa, ăn năn hối hận còn được có cơ hội để làm lại cuộc đời.  

Hình ảnh người con thứ nhất nhằm đề phòng chống lại thái độ cứng lòng trong tâm 

hồn, sự kiêu hãnh tôn giáo, sự an bình giả tạo bên trong và đòi hỏi chúng ta phải nghe 

Thiên Chúa để theo tiếng gọi của Người. 

Sứ điệp của Chúa Giêsu là đi tìm con chiên lạc trước chứ không phải tìm con chiên 

tuy không lạc nhưng lại không ở với chủ. Chúa Giêsu ưa thích hiện diện giữa người tội lỗi 

để tha thứ và chữa lành hơn là những người tự cho mình đạo đức không cần thống hối. 

Chúa Giêsu nên Ánh Sáng cho những dân đang ngồi trong bóng tối nhưng qua ánh sao lạ 

đã tìm đến với Người, hơn là những kẻ tưởng là đang ngồi trong ánh sáng nhưng lại thờ ơ 

hoặc từ chối Người. Người đến với những nơi mà người ta đem đến cho Người đủ thứ 

bệnh tật để được Người chữa lành, hơn là đến với những kẻ tìm đến với Người để tìm cách 

bắt bẻ, gài bẫy và ghanh tị…  

Chúa Giêsu mạnh mẽ mời gọi những ai nghe theo tiếng Người phải thống hối, biến 

đổi, sẵn sàng thay đổi hay hoán cải cuộc sống theo lệnh Thiên Chúa. Chỉ có sám hối nhìn 

nhận mình tội lỗi thì mới được hưởng ơn tha thứ; khiêm tốn nhìn nhận mình bất toàn mới 

được đổ đầy ân sủng. Sám hối là điều kiện đầu tiên phải có để đón nhận Tin Mừng. Cái 

quan trọng không phải là khởi điểm, là những lần từ chối đã qua, là các tội dồn đống từng 

làm nên bao tiếng không với Chúa. Cái quan trọng là nhìn lại những tiếng “không” của 

mình để đổi thành tiếng “vâng”. Điều đó luôn có thể làm được với ân sủng của Thiên 

Chúa.   

Như vậy, Chúa Giêsu đưa chúng ta về trách nhiệm của mình: Dù quá khứ của chúng 

ta là gì, dù trước đó chúng ta từ chối điều gì một sự thay đổi là luôn luôn có thể. Chúa 

Giêsu là Đấng không bao giờ giam hãm một người nào trong quá khứ, là Đấng cho mỗi 

người cơ hội của mình, dù đó là người tội lỗi nhất. Bởi “không có thánh nhân nào mà 

không có quá khứ, và không có tội nhân nào lại không có tương lai…” Con người có thể 

thay đổi từ "vâng" sang "không" và từ "không" sang "vâng". Giá trị của lời nói “không” 



hay “vâng” không tùy vào lúc vừa được nói ra, mà tùy theo sau đó người ta có thực hiện 

hay không. Nói "vâng" mà không làm đâu có giá trị bằng nói "không" mà lại làm. Lời hứa 

không tạo nên uy tín cho con người; lời nói tốt không thể thay thế cho những việc làm tốt. 

  

Lạy Chúa Giêsu, cả hai người con trong dụ ngôn Tin Mừng hôm nay đều có thể là 

bài học cho chúng con: nếu chúng con giống người con thứ nhất đã lỡ nói "không" với 

Chúa bấy lâu nay thì bây giờ xin giúp chúng con nói lại "xin vâng"; còn nếu chúng con 

giống người con thứ hai đã thưa "xin vâng" thì đừng để cho mình bị thay đổi mà sửa lại 

thành "không" với Chúa nữa. Amen.  

 

 

THỨ TƯ TUẦN III MÙA VỌNG 
 

I. ĐỌC TIN MỪNG: Lc 7,19-23 

Ông Gio-an gọi hai người trong nhóm môn đệ lại, sai họ đến hỏi Chúa rằng: "Thầy 

có thật là Đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác? " Khi đến gặp Đức 

Giê-su, hai người ấy nói: "Ông Gio-an Tẩy Giả sai chúng tôi đến hỏi Thầy: "Thầy có thật 

là "Đấng phải đến" không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác? " Chính giờ ấy, Đức 

Giê-su chữa nhiều người khỏi bệnh hoạn tật nguyền, khỏi quỷ ám, và ban ơn cho nhiều 

người mù được thấy. Người trả lời hai người ấy rằng: "Các anh cứ về thuật lại cho ông 

Gio-an những điều mắt thấy tai nghe: người mù được thấy, kẻ què được đi, người cùi 

được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết trỗi dậy, kẻ nghèo được nghe tin mừng, và phúc 

thay người nào không vấp ngã vì tôi." 

 

II. SUY NIỆM 

Lời Chúa trong Tin Mừng hôm nay nhắn nhủ chúng ta về sứ mạng của mình trong 

việc chuẩn bị và đón chờ Chúa đến, một sự đón chờ trong niềm tin và hy vọng, kinh qua 

những thử thách, tựa như vị Tiền Hô của Chúa là thánh Gioan Tẩy Giả đã từng nếm trải. 

Đặc biệt, mời gọi mọi người xác định lại Đấng chúng ta đang tôn thờ là ai ? Hay là vẫn 

đang đi tìm một « đấng » nào khác nữa ? 

 

Khi Gioan gửi môn đệ đến hỏi Chúa: “Có thật là Đấng phải đến chăng, hay chúng 

tôi còn phải đợi ai khác?” Người ta đưa ra nhiều giả thiết khác nhau : 

Cũng có thể, là Gioan vẫn có quan niệm Chúa Giêsu là Messia theo cái nhìn Cựu 

Ước, là Đấng lên ngôi vương và giải phóng dân, đồng thời sẽ cứu ông khỏi cảnh tù đày, 

nên đã cứ các môn đệ đến như là một sự nhắc khéo với Chúa Giêsu. 

Cũng có thể như là một sự thông báo cho Chúa Giêsu về kiếp tù đày của mình, và xin 

Chúa xác định là ông đã hoàn tất sứ vụ Tiền Hô. 

Cũng có thể là Gioan cử các môn đệ đến như là một sự giới thiệu các môn đệ cho 

Chúa Giêsu, cũng như gửi gắm môn sinh cho Người, vì biết thân phận mình sắp chấm dứt. 

Một cách nào đó, có thể coi như là một dấu lặng trong đêm tối đức tin của Gioan. 

Tuy nhiên, qua lời nhắn của Gioan : “Có thật là Đấng phải đến chăng, hay chúng tôi còn 

phải đợi ai khác?” đặt ra cho chính mỗi người chúng ta một vấn nạn : Liệu chúng ta đã 

thật sự tin vào Đấng đã đến, hay là vẫn lo đi tìm một đấng nào đó khác ngoài Chúa ? 

Khi Giêsu nhắn các môn đệ Gioan về thuật lại cho ông nghe về những gì mắt thấy tai 

nghe, là Đấng đã làm những điều mà ngôn sứ Isaia đã báo trước: « Người mù xem thấy, kẻ 



què được đi, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết sống lại, kẻ nghèo được 

nghe Tin Mừng… » (x. Is 61,1). Là muốn nhắn cho Gioan biết sứ mạng của Chúa Giêsu 

không như mọi người thường nghĩ mang tính trần thế, là chinh phạt kẻ quyền thế, và giải 

phóng dân khỏi cường quyền. Đó cũng là cách để phân biệt đâu là một Thiên Chúa đích 

thực. Thiên Chúa mà các tiên tri loan báo và thánh Gioan đã và phải làm chứng là một 

Thiên Chúa hạ thân để đồng hành với mọi hoàn cảnh của con người, đặc biệt với người 

đau khổ : mù, què, cùi, câm, điếc và nghèo khổ… 

Thế nhưng, như ngày xưa người Do-thái, dù được các tiên tri tiên báo là Đấng phải 

đến sẽ thực hiện : « người mù được thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch, kẻ điếc 

được nghe, người chết trỗi dậy, kẻ nghèo được nghe tin mừng » nhưng họ vẫn đi tìm một 

Đấng cứu thế hợp với đam mê của họ hơn, nên Chúa Giêsu đến họ đã không thể nhận ra. 

Ngày nay cũng thế, chúng ta vẫn ngóng chờ Chúa đến, nhưng thực tế chúng ta vẫn đang 

mải mê chạy theo những thứ thần tượng khác ngoài Chúa, như tôn thờ vật chất, quyền lực, 

dục vọng… 

Lại nữa, không ít lần chúng ta cũng gặp phải những lúc “đêm tối đức tin”, khi chúng 

ta gặp phải muôn vàn đau khổ, khi chịu thử thách bách hại của cường quyền… chúng ta 

vẫn muốn Chúa phải ra tay trừng phạt kẻ áp bức, và lắm khi tự hỏi, Chúa ở đâu? Chúa ở 

với chúng ta, cùng chịu đau khổ và áp bức với chúng ta. Thiên Chúa của yêu thương chứ 

không phải trừng phạt. Chúa muốn chúng ta cầu xin cho họ ơn hoán cải, chứ không muốn 

chúng ta phương cách trả thù. Thiên Chúa là Đấng đã đến đầy Lòng Thương Xót, chứ 

không phải một Thiên Chúa chờ để đánh phạt. 

 

Lạy Chúa Giê-su, trong khi mong đợi ngày Chúa viếng thăm, thì giữa cuộc đời lữ thứ 

này, không thiếu những lần chúng con phải lao đao vì những đau khổ thử thách. Xin cho 

chúng con biết can đảm và tín thác vào Chúa, để ngày trở lại Chúa vẫn thấy niềm tin đang 

sáng ngời trên thế giới lữ khách này. Amen. 

 

 

THỨ NĂM TUẦN III MÙA VỌNG 
 

I. ĐỌC TIN MỪNG: Lc 7,24-30 

Khi những người ông Gio-an sai đến đã ra về, Đức Giê-su bắt đầu nói với đám đông 

về ông Gio-an rằng: "Anh em đi xem gì trong hoang địa? Một cây sậy phất phơ trước gió 

chăng? Hẳn là không! Thế thì anh em đi xem gì? Một người mặc gấm vóc lụa là chăng? 

Nhưng kẻ áo quần lộng lẫy, đời sống xa hoa thì ở trong cung trong điện. Thế thì anh em đi 

xem gì? Một vị ngôn sứ chăng? Đúng thế đó; mà tôi nói cho anh em biết: đây còn hơn cả 

ngôn sứ nữa! Chính ông là người Thiên Chúa đã nói tới trong Kinh Thánh rằng: Này Ta 

sai sứ giả của Ta đi trước mặt Con, người sẽ dọn đường cho Con đến! 

"Tôi nói cho anh em biết: trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, không có ai cao trọng 

hơn ông Gio-an; tuy nhiên kẻ nhỏ nhất trong Nước Thiên Chúa còn cao trọng hơn ông. 

Nghe ông giảng, toàn dân, kể cả những người thu thuế, đều nhìn nhận Thiên Chúa là 

Đấng Công Chính và đã chịu phép rửa của ông. Còn những người Pha-ri-sêu và các nhà 

thông luật thì khước từ ý định của Thiên Chúa về họ, và không chịu phép rửa của ông. 

 

II. SUY NIỆM 



Lời Chúa trong bài Tin Mừng hôm nay là những lời ca tụng của Chúa Giê-su về Vị 

Tiền Hô của Người là ông Gioan. Gioan Tiền Hô được kể là rất cao trọng không phải vì 

thân thế hay sự nghiệp, mà chính là ơn gọi cao quý là làm sứ giả dọn đường cho Đấng Cứu 

Độ xuất hiện. Tuy nhiên, khi Ơn Cứu Độ đã đến, thì những ai sống trong thời gian Cứu Độ 

còn được kể là diễm phúc hơn cả Gioan. Chúng ta cùng suy niệm hai điểm: 

 

1. Sự cao cả của Gioan Tiền Hô. 

Chúa Giêsu ví von việc vào hoang địa để nghe tiếng của Gioan Tiền Hô, không phải 

để tìm thấy một sự vô tri và mong manh như cây sậy phất phơ trước gió, cũng không phải 

để tìm kiếm một sự xa hoa giàu sang của kẻ cường quyền, nhưng để tìm một vị ngôn sứ và 

còn hơn một vị ngôn sứ nữa.  

Thật vậy, sự cao cả của ngôn sứ (chứng nhân) không hệ tại ở sự giàu sang lụa là gấm 

vóc, nhưng là ở chỗ sự đơn sơ giản dị và khó nghèo. Gioan trở nên cao trọng hơn các kẻ 

quyền thế nơi đền vua hệ tại ông sống đơn sơ khó nghèo, trở thành lời tiên báo hùng hồn 

nhất cho sự xuất hiện của Đấng Cứu Thế trong sự khó nghèo tự hủy. 

Tuy nhiên, không vì thế mà vị ngôn sứ trở nên mong manh, mà là sự mạnh mẽ của 

ngôn sứ Êlia xưa. Gioan Tẩy Giả không mong manh phất phơ như cây sậy trước gió, mà là 

mạnh mẽ lên án sự xấu xa bất công và tội lỗi của cường quyền và những kẻ sống trong 

đường lối xấu xa.  

Gioan còn hơn cả một vị ngôn sứ, bởi: 

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”.  

Là người có cơ hội được Đức Mẹ và Chúa Gie6su đến thăm khi mới được sáu tháng 

trong bụng mẹ. 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. 

 

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

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. 

Tưởng cũng cần biết, từ “Nước Trời” mà Chúa Giê-su dùng ở đây là thời đại của 

Thiên Chúa đã đến trên trần gian này. 

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 được coi là có phần hạnh phúc hơn Gioan, vì được sống trong giai đoạn lời 

hứa của Thiên Chúa nên thành tựu. Ơn cứu độ viên mãn đã đến. 

 

Ngày hôm nay, trong vai trò là một Kitô hữu, là chứng nhân của Chúa, chúng ta 

không mong manh yếu đuối dễ gãy như cây sậy, cũng không tìm kiếm sự lộng lẫy cao 

sang quyền thế, mà là như một sứ giả đi trước dọn đường cho Chúa đến với những ai còn 

đang trong bóng tối lầm lạc, bằng chính đời sống chứng tá và lời rao giảng của mình. 



 

Lạy Chúa Giê-su, xin cho chúng con ý thức rằng, sự cao trọng trước mặt Chúa không 

hệ tại ở việc tìm kiếm sự cao sang lộng lẫy thế gian, nhưng là biết làm sứ giả cho Chúa 

đến ngự trị, và làm cho thời gian Cứu Độ của Chúa được nên viên mãn cho hết mọi người. 

Amen.  

 

 

THỨ SÁU TUẦN III MÙA VỌNG 
 

I. ĐỌC TIN MỪNG: Ga 5,33-36 

Chính các ông đã cử người đến gặp ông Gio-an, và ông ấy đã làm chứng cho sự thật. 

Phần tôi, tôi không cần lời chứng của một phàm nhân, nhưng tôi nói ra những điều này để 

các ông được cứu độ. Ông Gio-an là ngọn đèn cháy sáng, và các ông đã muốn vui hưởng 

ánh sáng của ông trong một thời gian. Nhưng phần tôi, tôi có một lời chứng lớn hơn lời 

chứng của ông Gio-an: đó là những việc Chúa Cha đã giao cho tôi để tôi hoàn thành; 

chính những việc tôi làm đó làm chứng cho tôi rằng Chúa Cha đã sai tôi. 

 

I. SUY NIỆM 

Để hiểu biết về thế giới hay về con người, chúng ta có thể tích lũy sự hiểu biết một 

phần nhờ lý trí và khoa học, nhưng thường hơn nhờ lời chứng của người khác đã ảnh 

hưởng và dẫn dắt chúng ta, nhờ những gương sống, lời nói và việc làm của họ. Lời chứng 

có tính thuyết phục hơn không dựa trên tự mình làm chứng cho mình, nhưng nhờ đến uy 

tín của người làm chứng. Người càng uy tín, thì lời chứng của họ về một ai đó sẽ thuyết 

phục và xác thực hơn. 

Bài Tin Mừng hôm nay xoay quanh chủ đề Lời Chứng. Chúa Giêsu khẳng định 

Người không cần làm chứng về mình, nhưng có lời chứng từ Chúa Cha và những gì ghi 

trong Thánh Kinh cũng như các sứ ngôn làm chứng cho Người.  

 

1. Lời chứng từ Chúa Cha. 

Nói đến Lời Chứng từ Chúa Cha, trong Tin Mừng Nhất Lãm, chúng ta gặp thấy ít 

nhất hai lần là khi Chúa Giêsu chịu Phép Rửa tại sông Giođan và lúc Người biến hình trên 

núi Tabo. Nhưng trong Tin Mừng Gioan có lẽ chỉ nói tới một lần nhãn tiền Chúa Cha phán 

vọng xuống rằng: “Ta đã tôn vinh Danh Ta, Ta sẽ còn tôn vinh nữa!" (Ga 12,28). Tuy 

nhiên, ở đây Chúa Giêsu giải thích Lời Chứng của Chúa Cha tức là việc Chúa Cha sai phái 

Chúa Con thực thi việc Cứu Độ, và việc đó đã được chứng nhận qua bao dấu lạ Người 

làm. “Thật vậy, Chúa Cha yêu thương thế nào thì Chúa Con yêu thương thế ấy, Chúa Cha 

ban sự sống thế nào thì Chúa Con cũng ban sự sống cho những ai Người muốn… Chúa 

Cha có sự sống nơi mình thế nào thì Chúa Con cũng vậy” (x.Ga 5, 20-21.26tt). Chính sự 

việc được xảy ra theo lời Chúa Giêsu là do Người thực hiện theo ý Chúa Cha và Chúa Cha 

đã làm cho việc đó xảy ra. 

 

2. Những lời chứng khác. 

Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nhắc đến Môisê, Gioan Tẩy Giả và 

Thánh Kinh đều viết về Người, dù Chúa không cần đến những chứng cớ ấy, nhưng đó lại 

chính là cái mà người Do Thái tìm kiếm Đấng Messia. Tiếc là sự tìm kiếm của họ chỉ 

nhằm thỏa mãn theo ý họ, họ tìm những gì Thánh Kinh nói đến một Đức Kitô hiển hách 



theo kiểu người phàm; còn nếu có tìm kiếm một Đấng Messia như Thánh Kinh loan báo, 

thì họ cũng chỉ dừng lại ở những gì nói đến sự hiển thắng mà không quan tâm đến con 

đường khổ giá để đạt đến sự hiển thắng. Chính vì vậy mà họ không thể chấp nhận và 

không thể tin vào Đấng đã đến và đang nói với họ. Cho nên, Chúa Giêsu đã phải nói với 

họ rằng: “Các ông nghiên cứu Kinh Thánh, vì nghĩ rằng trong đó các ông sẽ tìm được sự 

sống đời đời. Mà chính Kinh Thánh lại làm chứng về tôi”.  

Một số người cho rằng bởi vì Thánh Kinh là Lời Chúa rồi nên họ đâu cần gì khác để 

hướng dẫn họ. Thế nhưng, cũng như Thiên Chúa đã nói qua các biến cố và qua các ngôn 

sứ, thì người cũng sẽ tiếp tục nói với chúng ta qua các biến cố thời sự và qua các vị hướng 

dẫn trong Giáo Hội nhờ Thần Khí. Vì thế, Chúa Giêsu tố giác những ai nghĩ họ đã nắm 

toàn bộ chân lý chỉ vì họ có cuốn Thánh Kinh, chứ không tin vào Người là Đấng Chúa 

Cha sai đến vẫn hằng ngày ở với họ. 

Nhưng làm sao để phân biệt đâu là lời chứng thật? Chúa Giêsu dạy muốn nhận ra ai 

là sứ giả của Thiên Chúa, chúng ta không được giống như kẻ tự tôn vinh mình hay tôn 

vinh lẫn nhau (x. Ga 5,44) mà vì thế trở thành nô lệ cho những giá trị hữu danh vô thực; 

người sứ giả của Thiên Chúa không nhằm tìm vinh quang cho mình, nhưng tìm tôn vinh 

Thiên Chúa. 

 

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn là chứng nhân cho sự hiện diện của Chúa 

mọi nơi mọi lúc. Và xin cũng cho chúng con chỉ biết tìm vinh quang cho Chúa chứ đừng tự 

tôn vinh mình. Amen. 
 


