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Bước vào Chúa Nhật thứ 3 Mùa Vọng với lễ phục màu hồng diễn tả sự tưng bừng của toàn Dân Chúa đang 

hăm hở đón mừng Con Thiên Chúa giáng trần. Một Hài Nhi chào đời, ai nấy đều hoan hỉ và mừng vui, vì nhân 

loại tội lỗi đã được Thiên Chúa đoái thương và ban cho loài người một Đấng Cứu Tinh đã mặc xác phàm 

nhân. Tin Mừng trình bày cho chúng ta một khuôn mặt nổi tiếng lúc giao thời giữa Cựu Ước và Tân Ước. Đó 

là ông Gioan Tẩy Giả. Lời rao giảng và cuộc sống của ông là tiếng chuông cảnh tỉnh cho mọi người 

Hãy cùng nhau tìm hiểu một chút lịch sử về thánh nhân. Năm 1947, hai người chăn chiên Bedouin tìm thấy 

những bản thảo cổ xưa trong hang động gần Qumran. Một số tài liệu có niên đại 250 trước Chúa Kitô, còn 

phần lớn thì vào thế kỷ thứ nhất trước công nguyên, một số muộn hơn vào khoảng năm 68 sau công nguyên. 

Rõ ràng những bản thảo nầy thuộc một “thư viện” của một cộng đoàn Do Thái sống theo kiểu “đan-tu”. Những 

bản viết nầy được gọi là các “Cuộn Biển Chết”, chủ yếu được viết bằng tiếng Hêbrơ và Aramaic, gồm các bản 

về lề luật và giáo huấn của cộng đoàn. Phần lớn các bản văn là Kinh Thánh – gần như có đủ từng quyển Cựu 

Ước, trừ sách Esther. Không có bản viết nào thuộc Tân Ước. Nhưng Qumran là chốn nào ? 

Qumran là một địa điểm khảo cổ nằm ở phía đông nam Giêrusalem trên bờ tây bắc của Biển Chết. Nơi đây 

dược coi là nơi cư ngụ của những người thuộc phái sống nhiệm nhặt trong vùng sa mạc gần Biển Chết nầy. 

Đó là những người thuộc phái “Essêni”, không rõ gốc gác từ đâu, nhưng các học giả xưa kia cho rằng họ có 

liên quan đến tận thời Môsê dẫn dân đi trong sa mạc tìm Đất Hứa. Một số học giả tin rằng thánh Gioan Tẩy 

Giả là người chịu ảnh hưởng của cộng đoàn tôn giáo Qumran nói trên. Cộng đoàn ‘tu trì’ nầy chủ trương sống 

thật nhiệm nhặt từ cách ăn uống kham khổ đến những vật liệu đơn sơ khoác lên người. Họ thực hành việc 

thanh tẩy mang tính nghi lễ và rao giảng về ‘phép rửa của Thánh Thần’ 

Ông Gioan rao giảng và rất nhiều người theo, đang khi ở đỉnh cao của vinh quang, ông lại rất khiêm 

nhường.Ông biết rõ vai trò và chỗ đứng của mình. Những câu trả lời của ông qua cuộc phỏng vấn cho thấy 

điều nầy. Khi nhà cầm quyền Giêrusalem cử một phái đoàn gồm tư tế và Lêvi đến hỏi xem ông có phải là 

Đấng Kitô, Êlia, hay vị ngôn sứ không, ông đều trả lời không. Ba nhân vật được đề cập là những vị nổi tiếng 

mà toàn dân đang mong chờ. Đấng Kitô là vị Thiên Sai được Thiên Chúa gửi đến để giải thoát dân Ngài. Còn 

Êlia là vị ngôn sứ nổi tiếng trong Cựu Ước, ông đã được đưa về trời trên chiếc xe ngựa bốc lửa. Theo sự suy 

nghĩ của người Do Thái, thì Êlia sẽ đến vào thời sau hết để chỉnh đốn mọi sự. Vị ngôn sứ được đề cập là vị 

ngôn sứ mà Môsê nói đến trước khi ông từ trần. Môsê cho biết rằng Thiên Chúa sẽ cho trổi dậy từ giữa dân 

chúng một vị ngôn sứ tài ba đức độ để phục vụ dân mà toàn dân đang mong chờ. 

Gioan khiêm nhường như thế chính là vì ông có đời sống nội tâm cao. Ông thường xuyên đối diện với chính 

mình. Ông không bị danh vọng và quyền lực lôi cuốn. Thông thường những ai có đời sống nội tâm cao, sẽ có 

sức mạnh tinh thần để vượt thoát khỏi những ràng buộc thế tục. Gioan có tự do để sống trung thực và khiêm 

nhường vì ông không bị vật chất lôi cuốn. Ông không những tự do mà còn rất dũng cảm. Ông lên tiếng về 

luân lý, về công bình bác ái. Ông không sợ bị nhà cầm quyền đương thời trù dập. Ông đã can đảm lên tiếng 

phản đối việc vua Hêrôđê lấy chị dâu là Hêrôđia làm vợ. Vì thế, ông đã bị tống giam và bị chém đầu. Gioan 

Tẩy Giả là anh hùng đức tin. Chúng ta, tuy không bị buộc phải sống khổ hạnh như ông, nhưng nhìn vào gương 

sống của ông, chúng ta bắt chước cách ông xây dựng đời sống nội tâm. Ông giúp chúng ta nhìn lại chính mình, 

suy nghĩ về những gì mình đã làm hay đang làm, dừ không ai hay biết, nhưng làm sao dối gạt được Thiên 

Chúa và lương tâm ! Hãy tìm kiến Chúa qua những biến cố trên thế giới như thiên tai, chiến tranh, khủng bố, 

Hãy tìm kiếm Chúa ngay trong gia đình mình, nơi những người thân, nơi tha nhân. Đây là một thách đố không 

dễ vượt qua. Giáng Sinh là thời gian tốt nhất và thích hợp nhất để gần gũi nhau hơn, để tha thứ cho nhau, để 

chấp nhận nhau. Và nhất là hãy tìm kiếm Chúa ngay trong bản thân mình. 

Đặc biệt, hãy nghe lời thánh Gioan : “Hãy dọn đường Chúa. Hãy sửa đường Chúa cho ngay, hãy lấp mọi hố 

sâu và hãy bạt mọi núi đồi. Con đường cong queo hãy làm cho thẳng, con đường gồ ghề hãy san cho bằng. 

Và mọi người sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa”. Theo tôi, Mùa Vọng năm nay, hãy tập nói chính xác, tập 

nói thật đúng, đừng bao giờ phóng đại, đừng cường điệu hóa. Có nói có, không nói không vì thêm thắt điều gì 

là do ác quỷ mà ra (MT 5:37). Những cố gắng để trừ được tật xấu nầy sẽ là món quà đẹp nhất dâng cho Chúa 

Hài Đồng Giêsu trong máng cỏ giữa mùa Covid 19 nầy...                                  Linh mục Phạm Quang Hồng sưu tầm. 



 


