
CHUẨN BỊ TÂM HỒN ĐỂ ĐÓN 
MỪNG CHÚA ĐẾN 

Chúa Nhật Tuần II - Mùa Vọng 
(Is 40:1-5.9-11; 2 Pr 3:8-14; Mc 1:1-8) 

Phụng vụ Chúa Nhật thứ hai Mùa Vọng đưa 
chúng ta tập trung vào hình ảnh của vị Ngôn 
Sứ được sai đi trước mặt Chúa để chuẩn bị 
đường cho Đấng Thiên Sai đến, đó là Thánh 
Gioan Tẩy Giả. Trong bài đọc 1, Ngôn Sứ Isaia 
đặt Gioan Tẩy Giả trong bối cảnh Giêrusalem 
được Thiên Chúa đoái thương và dân Israel sẽ được giải thoát khỏi cảnh lưu đày: “Hãy an 
ủi, an ủi dân Ta: Hãy ngọt ngào khuyên bảo Giêrusalem, và hô lên cho Thành: thời phục 
dịch của Thành đã mãn, tội của Thành đã đền xong, vì Thành đã bị tay Đức Chúa giáng 
phạt gấp hai lần tội phạm” (Is 40:1-2). Những lời trên chỉ ra ra hành động quan trọng mà 
Thiên Chúa mời gọi vị ngôn sứ của Ngài thực hiện cho dân đó là an ui, ngọt ngào khuyên 
bảo và công bố cho dân Thiên Chúa đã thực hiện đức công bình của Ngài. Là những ngôn 
sứ của Thiên Chúa, chúng ta cũng được mời gọi trở nên khí cụ của sự an ủi, tình thương 
ngọt ngào và sự công bình của Thiên Chúa. Nơi đâu có chúng ta, nơi đó không còn nước 
mắt đau buồn, không còn sự chua chát hận thù ghét ghen, không còn sự bất công.  

Chi tiết thứ hai Ngôn sứ Isaia đề ra cho chúng ta suy gẫm là căn tính của người được Thiên 
Chúa sai đến: “Trong sa mạc, hãy mở một con đường cho Đức Chúa, giữa đồng hoang, hãy 
vạch một con lộ thẳng băng cho Thiên Chúa chúng ta. Mọi thung lũng sẽ được lấp đầy, mọi 
núi đồi sẽ phải bạt xuống, nơi lồi lõm sẽ hoá thành đồng bằng, chốn gồ ghề nên vùng đất 
phẳng phiu. Bấy giờ vinh quang Đức Chúa sẽ tỏ hiện, và mọi người phàm sẽ cùng được 
thấy rằng miệng Đức Chúa đã tuyên phán” (Is 40:3-5). Vai trò của vị ngôn sứ được sai đến 
là phá đi tất cả những rào cản, những điều gì ngăn lối Thiên Chúa bước vào con tim của 
mỗi người. Nói cách khác, ngôn sứ được sai đến để uốn nắn con tim chai đá của con người 
trở về với Chúa và với nhau. Trong cuộc sống của mỗi người, cũng có nhiều điều cản lối 
chúng ta đến với Chúa và đến với nhau. Ngôn sứ Isaia mời gọi chúng ta dọn sạch những 
điều đó và đồng thời giúp anh chị em mình phá đi những tường rao ngăn cách trái tim họ 
với Chúa và với nhau. Chỉ có như thế, vinh quang của Thiên Chúa mới được tỏ hiện cho 
muôn dân qua cuộc sống của mỗi người chúng ta. 

 Chi tiết cuối cùng trong bài đọc 1 để chúng ta suy gẫm là hình ảnh của Thiên Chúa khi 
Ngài đến cứu dân Ngài: “Kìa Đức Chúa quang lâm hùng dũng, tay nắm trọn chủ quyền. Bên 
cạnh Người, này công lao lập được, trước mặt Người, đây sự nghiệp làm nên. Như mục tử, 
Chúa chăn giữ đoàn chiên của Chúa, tập trung cả đoàn dưới cánh tay. Lũ chiên con, Người 
ấp ủ vào lòng, bầy chiên mẹ, cũng tận tình dẫn dắt” (Is 40:10-11). Đức Chúa được trình 
bày như vị mục tử đến quy tự dân Ngài đang tản mác khắp nơi về. Tình yêu của Ngài được 
ví như tình yêu của gà mẹ luôn che chỡ con cái mình dưới cánh: mang lại cho con cái sự 
ấm áp khi mưa lạnh tuyết rơi, sự bình an khi sóng gió bão tố. Nếu chúng ta có một Thiên 
Chúa tràn đầy tình yêu như thế, sao chúng ta lại còn đi tìm sự an ủi và niềm vui nơi những 
chúa khác như tiền tài, danh vọng ở đời? 

Thánh Phêrô trong bài đọc 2 nói cho chúng ta biết Thiên Chúa luôn trung thành với lời 
hứa của Ngài. Tuy nhiên, điều đáng lưu ý là Thiên Chúa thực hiện lời hứa theo hạn định 
của Ngài: “Đối với Chúa, một ngày ví thể ngàn năm, ngàn năm cũng tựa một ngày. Chúa 



không chậm trễ thực hiện lời hứa, như có kẻ cho là Người chậm trễ. Kỳ thực, Người kiên 
nhẫn đối với anh em, vì Người không muốn cho ai phải diệt vong, nhưng muốn cho mọi 
người đi tới chỗ ăn năn hối cải. Nhưng ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm. Ngày đó, các 
tầng trời sẽ ầm ầm sụp đổ, ngũ hành bốc cháy tiêu tan, mặt đất và các công trình trên đó 
sẽ bị thiêu huỷ” (2 Pr 3:8-10). Vì Thiên Chúa thực hiện lời hứa theo hạn định của Ngài, 
chúng ta được mời gọi kiên nhẫn chờ đợi và “cố gắng sao cho Người thấy anh em tinh 
tuyền, không chi đáng trách và sống bình an “2 Pr 3:11). Trong những lời này, Thánh 
Phêrô mời gọi các tín hữu sống tỉnh thức và kiên nhẫn. Thánh nhân cũng chỉ ra rằng người 
Kitô hữu là người luôn mang sự bình an của Chúa đến cho mọi người. Đây chính là sứ điệp 
của mùa Giáng Sinh mà chúng ta đang mong chờ trong hy vọng và tin yêu. Hãy là khí cụ 
của sự bình an của Thiên Chúa trong từng ngày sống! 

Trình thuật Tin Mừng hôm nay được trích từ phần Dẫn Nhập (Mc 1:1-15) của Tin Mừng 
Thánh Máccô. Phần dẫn nhập này được chia ra như sau: nối kết lời hứa của Cựu Ước (Mc 
1:1-3) với Thánh Gioan Tẩy Giả như là người được sai đến để chuẩn bị đường cho Đức 
Chúa (Mc 1:4-8) và với Chúa Giêsu như là Con Thiên Chúa, Đấng sẽ đến (Mc 1:9-15). Một 
cách cụ thể, Thánh Máccô trong bài Tin Mừng hôm nay vẽ lên hình ảnh tuyệt đẹp của vị 
sứ giả được Thiên Chúa sai đến. Tuy nhiên, trước khi trình bày hình ảnh của vị sứ giả này, 
chi tiết đầu tiên chúng ta cần lưu ý là việc Thánh Máccô cho biết hình ảnh Chúa Giêsu mà 
thánh sử muốn vẽ lên trong Tin Mừng của ngài là ai. Ngài làm điều này trong câu đầu tiên 
của Tin Mừng:  “Khởi đầu Tin Mừng Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa” (Mc 1:1). Câu này 
vừa bắt đầu Tin Mừng vừa giới thiệu nền tảng của Tin Mừng được công bố cho bởi các 
Kitô hữu tiên khởi – câu chuyện về Chúa Giêsu, Đấng là con Thiên Chúa. Thuật ngữ “Tin 
Mừng” [Gk. evangelion] ám chỉ sứ điệp cứu độ trong Đức Kitô.  

Như chúng ta đã trình bày, Trình thuật Tin Mừng hôm nay nói đến lời hứa trong Cựu Ước 
(câu 2-3) và nối kết nó với Gioan Tẩy Giả (câu 4-8). Lời hứa của Cựu Ước được ngôn sứ 
Isaia công bố như sau: “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.” Những lời này được Thánh Máccô trích từ sách Ngôn sứ Isaia 
(40:1-5) mà chúng ta đã nghe trong bài đọc 1. Hình ảnh đáng để chúng ta suy gẫm trong 
những lời trên là “tiếng kêu trong hoang địa.” Đời sống thường ngày dạy cho chúng ta biết 
rằng “tiếng kêu” chỉ là một chuỗi âm thanh vô nghĩa với mục đích mang lại sự chú ý. Để 
“tiếng kêu” có ý nghĩa, nó cần có lời. Điều này nói lên sự gắn bó không thể tách rời giữa 
Gioan Tẩy Giả và Chúa Giêsu: Gioan Tẩy Giả là “tiếng kêu,” còn Chúa Giêsu là “Lời của Chúa 
Cha.” Cuộc sống của Gioan Tẩy Giả sẽ không có ý nghĩa gì nếu không có Chúa Giêsu. Chúng 
ta cũng là những tiếng kêu của Chúa Giêsu trong thế giới này. Cuộc sống của chúng ta cũng 
sẽ không có ý nghĩa khi chúng ta không có Chúa Giêsu trong cuộc sống. Lời nói của chúng 
ta sẽ trở nên vô nghĩa và làm tổn thương người khác nếu không được thấm nhiễm bởi lời 
của Chúa Giêsu.  

Gioan Tẩy Giả chuẩn bị dân bằng hành động và bằng lời rao giảng. Trong hành động, thánh 
nhân thực hiện phép rửa: “Đúng theo lời đó, ông Gioan 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 Giuđê và thành Giêrusalem kéo đến với ông. Họ thú tội, và ông làm 
phép rửa cho họ trong sông Giođan” (câu 4-5). Phép rửa Gioan Tẩy Giả thực hiện là “dấu 
hiệu” của sự sám hối để được tha tội. Nói cách kháh, tham dự vào nghi thức phép rửa của 
Gioan Tẩy Giả diễn tả ước muốn thay đổi của con người và sự sẵn sàng tha thứ của Thiên 
Chúa trước khi Nước Thiên Chúa đến. Điều làm chúng ta suy gẫm ở đây là sự cuốn hút của 



Gioan Tẩy Giả đến nỗi mọi người từ khắp miền Giuđê và Giêrusalem đến với ông. Chi tiết 
này chỉ ra cho chúng ta thấy lối sống từ hành động và lời nói của Gioan Tẩy Giả có một sức 
thu hút mãng liệt cho những ai đang trông chờ Thiên Chúa đến. Xét lại cuộc sống của mình, 
lời nói và việc làm của chúng ta có đủ sức thu hút người khác đến với Chúa hay không? 

Cuối cùng, thánh nhân làm chứngqua lời nói bằng việc hướng mọi người đến Đấng sẽ đến: 
“Ông Gioan 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 đã làm phép rửa cho anh em bằng nước, còn Người, Người 
sẽ làm phép rửa cho anh em bằng Thánh Thần” (câu 6-8). Dù được nhiều người kính trọng 
và ngưỡng mộ, Thánh Gioan Tẩy Giả không dành hết công trạng của mình, mà khiêm 
nhường nói cho mọi người biết mình chỉ là “tôi tớ vô dụng,” là người vĩ đại nhất “trong số 
sinh ra bởi những người phụ nữ,” lại cho mình 
“không xứng đáng để cởi quai dép cho Chúa 
Giêsu. Chi tiết này khuyến cáo chúng ta về lối 
sống “đặt mình làm trung tâm của vũ trụ.” Chúng 
ta thường có khuynh hướng quy chiếu mọi sự về 
mình, tìm hư danh cho mình đến nỗi dành lấy 
vinh quang thuộc về Thiên Chúa. Trong hành 
trình thiêng liêng, chỉ những người khiêm 
nhường mới có thể nhận ra mình là ai cách chân 
thật trong tương quan với Thiên Chùa và với anh 
chị em mình. 


