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Hằng năm khi đến Mùa Vọng, chúng ta lại thấy hình ảnh của thánh Gioan Tẩy Giả 

xuất hiện. Cả bốn Phúc Âm đều làm chứng cho một chân lý quan trọng là người ta 

không thể kể câu chuyện của Chúa Giêsu nếu trước hết không nói về thánh Gioan 

Tẩy Giả. Ngài là người đánh dấu sự chấm dứt của thời gian chờ đợi và bắt đầu của 

thời đại mới trong Chúa Giêsu. Ngài là vị ngôn sứ đã đến sau một thời gian dài bốn 

trăm năm không có một ngôn sứ nào nói với dân chúng nữa. Thiên Chúa im lặng 

một thời gian dài nên dân Do-thái đang chờ đợi một số lời xác thực từ Thiên Chúa. 

Và trong thánh Gioan họ đã nghe được tiếng Ngài. Vì thế thánh Gioan Tẩy Giả 

được Phúc Âm gọi là “tiếng nói” (the voice). Thiên Chúa lại cất tiếng nói với con 

người qua ngôn sứ Gioan. Đó là lý do tại sao dân chúng đổ xô đi nghe ngài giảng và chịu phép rửa sám hối. 

 

Nhưng thánh Gioan không chỉ giảng bằng lời nói, mà còn bằng chính cuộc đời của ngài nữa. Từ nơi ở, từ cách 

ăn mặc, từ thực phẩm ngài dùng mỗi ngày tất cả đều “nói lên” một con người hoàn toàn tước bỏ hết những bám 

víu trần thế để tùy thuôc hoàn toàn vào Thiên Chúa. Hơn thế nữa, ngài còn tự xóa mình đi, tước bỏ hết hào 

quang của một người nổi tiếng được dân chúng nghe lời, có nhiều môn đệ đi theo để hướng dẫn người ta đến với 

Chúa Giêsu. Nếu lúc đó ngài muốn đặt mình vào trung tâm của mọi chú ý, và nhất là nếu ngài có tham vọng trở 

nên “siêu sao” thì rất dễ dàng vì mọi người đang rất khâm phục ngài. Ngược lại ngài lại giới thiệu Chúa Giêsu 

với dân chúng rằng “Có Đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho 

Người.” (Mc 1:7)  Theo William Barclay “Mục đích của Gioan không phải là tự mình chiếm lĩnh trung tâm của 

sân khấu, nhưng ông cố gắng nối kết con người với Đấng vĩ đại và mạnh mẽ hơn ông; và người ta lắng nghe ông 

bởi vì ông không chỉ vào chính mình nhưng chỉ vào Đấng mà mọi người cần đến.” Ông biết rõ nhiệm vụ và vị trí 

của mình trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa: “Sứ giả của Đấng Thiên Sai.” Và ông đã đóng xuất sắc vai 

trò của mình. 

 

Trong các giải thưởng điện ảnh hằng năm, thí dụ như giải Oscar, bao giờ cũng có giải cho diễn viên phụ xuất sắc 

nhất. Trong một cuốn phim thường có một số diễn viên chính, nhưng có rất nhiều diễn viên phụ. Trong số các 

diễn viên phụ này thường có một diễn viên phụ quan trọng để làm cho nhân vật chính nổi bật lên. Và nếu diễn 

viên phụ này diễn một cách xuất sắc, người ấy sẽ được trao giải trong năm đó. Trong phim “Cuốn Theo Chiều 

Gió” giải diễn viên phụ xuất sắc nhất về tay diễn viên Hattie McDaniel trong vai người đầy tớ da đen. Phim này 

đoạt 9 giải Oscar, và vẫn còn là một phim vừa được bình chọn là bộ phim có nhiều khán giả nhất mọi thời đại 

trong lịch sử chiếu bóng Anh Quốc. Và mặc dầu ra mắt vào năm 1939, Cuốn Theo Chiều Gió (Gone With the 

Wind) vẫn chứng tỏ sức sống lâu bền trong lòng khán giả khi dẫn đầu danh sách 100 bộ phim thành công nhất 

mọi thời đại về doanh thu tại Mỹ. (Theo Wikipedia) 

 

Là Kitô hữu tất cả chúng ta đều là các diễn viên phụ để làm nổi bật lên khuôn mặt của Chúa Giêsu trong xã hội 

chúng ta đang sống. Như thánh Gioan Tẩy Giả, chúng ta phải biết tự xóa mình đi để cho Chúa được lớn lên, 

chúng ta phải làm vinh danh Chúa chứ không phải làm cho mình được vinh danh, được nổi tiếng. Điều này 

tưởng chứng đơn giản nhưng thực ra cực kỳ khó.  

 

Có một linh mục là một thần học gia nổi tiếng. Các sách của ông được nhiều người tìm đọc vì lối viết và lối suy 

tư thật lạ, thật hay, thật hấp dẫn, nên có nhiều “Fan” ủng hộ và trở nên nổi tiếng. Rồi dần dà để “giữ tiếng” ông 

tiếp tục cố gắng viết thật hay. Toàn bộ thời gian của ông là để viết sách chứ không còn để giới thiệu Chúa nữa. 

Cuối cùng thay vì dẫn người ta đến với Chúa thì lại thu hút người ta đến với mình. Hệ quả là Chúa không được 

tôn vinh mà chính ông được vinh danh. Và từ vai phụ ông nhẩy vào vai chính và chiếm lĩnh trung tâm của sân 

khấu và Chúa bị ra rìa. Ngược với thánh Gioan Tẩy Giả, ông chỉ vào chính mình thay vì chỉ vào Đấng mà mọi 

người cần đến. Cuối cùng ông đã xin hồi tục vì dù viết về Chúa thật hay, nhưng chính ông lại không có Chúa ở 

trung tâm đời sống mình. Đây là chuyện có thật do chính ông kể lại. 

 

Ngày nay, Chúa Giêsu vẫn còn cần những người tiền hô, những kẻ dọn đường; Tin Mừng của Ngài vẫn còn cần 

những người nhiệt tình mang đến giới thiệu cho người khác. Nhưng muốn trở nên những người tiền hô, những kẻ 

dọn đường, những người giới thiệu Chúa cho người khác chúng ta cần phải học từ thánh Gioan Tẩy Giả bài học 

khiêm nhường, tự xóa mình để chỉ cho người ta thấy Đấng mà họ đang cần đến.    

Lm Nguyễn Mộng Huỳnh                                       
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