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LỜI CHÚA: Luca 3,10-18. Khi ấy, dân chúng hỏi ông Gioan 

rằng: ”Vậy chúng tôi phải làm gì?” Ông Gioan trả lời: ”Ai 

có hai áo, hãy cho người không có, ai có của ăn, cũng làm 

như vậy”. Cả những người thu-thuế cũng đến xin chịu 

phép rửa và thưa rằng: ”Thưa ngài, chúng tôi phải làm 

gì?” Ông Gioan đáp: ”Các ông đừng đòi gì quá mức đã ấn 

định cho các ông”. Các quân nhân cũng hỏi: ”Còn chúng 

tôi, chúng tôi phải làm gì?” Ông Gioan đáp: ”Đừng ức hiếp 

ai, đừng cáo gian ai, các anh hãy bằng lòng với số lương 

của mình”. Vì dân chúng đang mong đợi và mọi người tự 

hỏi trong lòng về ông Gioan rằng: ”Có phải chính ông là 

Đức Chúa KITÔ chăng?” Ông Gioan trả lời cho mọi người 

rằng: ”Tôi thì lấy nước mà rửa anh chị em, nhưng Đấng 

quyền năng hơn tôi sẽ đến, tôi không xứng đáng cởi dây 

giày cho Ngài. Chính Ngài sẽ rửa anh chị em trong Đức 

Chúa Thánh Thần và lửa. Ngài cầm nia trong tay mà sẩy 

sân lúa của Ngài, rồi thu lúa vào kho, còn rơm thì đốt đi 

trong lửa không hề tắt!” Ông Gioan còn khuyên họ nhiều 

điều nữa khi rao giảng Tin Mừng trong dân chúng. 

SUY NIỆM 

Lời khuyên dạy của Thánh Gioan Tiền Hô - Gioan Tẩy Giả - quá rõ ràng. Lời nhắn nhủ gồm tóm trong việc 

thực thi tình bác ái và tôn trọng sự công bằng. Nhưng hôm nay thánh nhân đặc biệt giới thiệu chân dung 

Đấng Cứu Thế - Đức Chúa GIÊSU KITÔ - Đấng sẽ xuất hiện: ”Chính Ngài sẽ rửa anh chị em trong Đức 

Chúa Thánh Thần và lửa. Ngài cầm nia trong tay mà sẩy sân lúa của Ngài, rồi thu lúa vào kho, còn rơm thì 

đốt đi trong lửa không hề tắt!” 

Đấng Cứu Độ con người và thế giới sẽ vô cùng nhân ái và dịu hiền. Nhưng Ngài cũng sẽ rất nghiêm thẳng 

và công minh. Ngài tẩy sạch tội ác loài người bằng chính Máu và Lửa nghĩa là bằng chính Hy Sinh và Tình 

Yêu của Ngài. Đức Chúa GIÊSU KITÔ không đùa chơi với ác thần và với sự dữ. Không! Cuộc chiến Thiện-

Ác thật khốc liệt nhưng cũng thật rõ ràng. Và Đức Chúa GIÊSU KITÔ đã chiến thắng - một lần cho mãi mãi 

- thần dữ cùng cái chết bằng Khổ Giá và bằng Tình Yêu. Từ đây Con Đường Cứu Rỗi được vạch ra. Và loài 

người phải bước vào đó và đi theo Con Đường này thì mới được Cứu Rỗi. 



Không có chiến thắng và thành công nào mà không đòi hỏi Từ-Bỏ và 

Hy-Sinh. Đau Khổ đặt con người trong trạng thái cầu-nguyện tỉnh-thức 

và sẵn-sàng. Đau Khổ là muối ướp cuộc sống. Đau Khổ thanh luyện 

con người. Đau Khổ là trường dạy nhẫn-nhục khôn-ngoan và quảng-

đại. Đau Khổ giúp trái tim con người trở nên nhân-ái dịu-hiền và nhạy-

cảm hơn. Người từng chịu đau khổ sẽ dễ dàng thông cảm và mau mắn 

nâng đỡ những ai bị cuộc đời ngược đãi và lâm vào vòng bất hạnh. 

Thế nhưng lời giới thiệu của Vị Tiền Hô về Đấng Cứu Thế cũng thật 

đáng chú ý. ”Ngài cầm nia trong tay mà sẩy sân lúa của Ngài, rồi thu 

lúa vào kho, còn rơm thì đốt đi trong lửa không hề tắt!” Chính Ngài 

phân định người lành kẻ dữ. Hoặc thu vào kho, hoặc đốt trong lửa 

không hề tắt! Đây không phải là lời đe dọa nhưng là lời nhắc nhở. 

Đừng khinh thường. Cần đón nhận với trọn tấm lòng thành. Không 

bao giờ quá trễ để ăn năn sám hối. Hôm nay là thời cứu độ. Hôm nay là lúc xét mình để làm một cuộc 

thay đổi toàn diện. Cá nhân thay đổi thì gia đình sẽ thay đổi và xã hội cũng như Giáo Hội sẽ được tốt đẹp 

và thánh thiện hơn. 

”Ngài cầm nia trong tay mà sẩy sân lúa của Ngài, rồi thu lúa vào kho, còn rơm thì đốt đi trong lửa không 

hề tắt!” Thế nhưng, trước khi thẳng tay trừng phạt, ”THIÊN CHÚA là Đấng Từ Bi nhân hậu, Ngài chậm 

giận và giàu tình thương, chẳng trách cứ luôn luôn, không oán hờn mãi mãi. Ngài không cứ tội ta mà xét 

xử, không trả báo ta xứng với lỗi lầm. Như trời xanh trổi cao hơn mặt đất, tình Chúa thương kẻ thờ Ngài 

cũng trổi cao. Như đông đoài cách xa nhau ngàn dặm, tội ta đã phạm, Chúa cũng ném thật xa” (Thánh 

Vịnh 103(102) 8-12). Đúng thế. Lòng xót thương của THIÊN CHÚA quá hải hà, đến nỗi, THIÊN CHÚA chỉ 

trừng phạt lúc đã hết phương thế cứu vãn. Và khi trừng phạt, THIÊN CHÚA vẫn luôn luôn là Đấng Lân 

Tuất vô biên! 

Cuộc sống con người thật mỏng dòn. Tâm tính con người thật yếu đuối và hay thay đổi. Nhưng tín hữu 

Công Giáo có tất cả các phương thuốc thần linh. Đó là các bí tích, đặc biệt là hai bí tích Giải Tội và Thánh 

Thể. Ngoài ra ở bất cứ nơi đâu và vào bất cứ lúc nào tín hữu Công Giáo vẫn có thể ngước mắt nhìn Trời 

Cao, nâng tâm hồn lên cùng THIÊN CHÚA. Ngài luôn luôn chờ đợi và mở rộng vòng tay đón nhận con 

người. Tín hữu Công Giáo cũng thật an ủi và hạnh phúc, bởi vì, suốt lộ trình lữ hành nơi trần gian và trên 

con đường đi vào cõi sống bất diệt, tín hữu Công Giáo còn có sự hiện diện ưu ái của Đức Nữ Trinh Rất 

Thánh MARIA và Thánh Cả GIUSE. Hai Vị là Đấng Bảo Trợ đặc biệt của Mùa Vọng. Chúng ta tha thiết khẩn 

cầu sự trợ giúp của Các Ngài hầu có thể chuẩn bị tâm lòng thật trong sạch để cử hành lễ Đức Chúa GIÊSU 

Giáng Sinh cách trang trọng và sốt sắng. 

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt 

 

 

 


