
 

Chúa Nhật II mùa vọng 

 Ngày ấy, từ gốc Giêsê sẽ đâm ra một chồi và cũng từ gốc ấy sẽ đơm lên một 

bông hoa. Trên bông hoa ấy, thần linh của Thiên Chúa sẽ ngự xuống, tức 

thần khôn ngoan và thông suốt, thần chỉ dẫn và sức mạnh, thần hiểu biết và 

đạo đức, và thần ấy sẽ làm cho Ngài biết kính sợ Thiên Chúa. 

Ngài không xét đoán theo như mắt thấy, cũng không lên án theo điều tai 

nghe, nhưng Ngài sẽ lấy đức công minh mà xét xử những người nghèo khó, 

và lấy lòng chính trực mà bênh đỡ kẻ hiền lành trong xứ sở. Ngài sẽ dùng lời 

như gậy đánh người áp chế, và sẽ dùng tiếng nói giết chết kẻ hung ác. Ngài 

lấy đức công bình làm dây thắt lưng, và lấy sự trung tín làm đai lưng 

Sói sống chung với chiên con; beo nằm chung với dê; bò con, sư tử và 

chiên sẽ ở chung với nhau; con trẻ sẽ dẫn dắt các thú ấy. Bò (cái) và gấu 

(cái) sẽ ăn chung một nơi, các con của chúng nằm nghỉ chung với nhau; 

sư tử cũng như bò đều ăn cỏ khô. Trẻ con còn măng sữa sẽ vui đùa kề 

hang rắn lục, và trẻ con vừa thôi bú sẽ thọc tay vào hang rắn độc. Các thú 

dữ ấy không làm hại ai, không giết chết người nào khắp núi thánh của 

Ta. Bởi vì thế gian sẽ đầy dẫy sự hiểu biết Chúa, như nước tràn đầy đại 

dương. 

Ngày ấy gốc Giêsê đứng lên như cờ hiệu cho muôn dân. Các dân sẽ khẩn 

cầu Ngài, và mộ Ngài sẽ được vinh quang. (Is 11:1-10)  



 Anh em thân mến, những gì đã viết ra là có ý để giáo huấn chúng ta, hầu nhờ 

Thánh Kinh thêm sức và an ủi, chúng ta được cậy trông. Xin Thiên Chúa, 

nguồn kiên tâm và an ủi, ban cho anh em biết thông cảm với nhau theo 

gương Chúa Giêsu Kitô, để anh em đồng thanh tôn vinh Chúa là Cha Ðức 

Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. 

Vì thế, anh em hãy tiếp rước nhau như chính Chúa Giêsu đã tiếp nhận 

anh em, để làm rạng danh Thiên Chúa. Vì chúng tôi quả quyết với anh em: 

để chứng tỏ sự chân thật của Thiên Chúa, Ðức Giêsu Kitô đã phục vụ những 

người chịu phép cắt bì, hầu xác nhận lời hứa cùng các tổ phụ. Còn dân 

ngoại, họ tôn thờ Thiên Chúa vì lòng nhân từ Người, như lời chép rằng: “Vì 

vậy, lạy Chúa, con sẽ cao rao Chúa và sẽ ca tụng danh Chúa giữa các dân 

ngoại”. (Rm 15:4-9)  

 Ngày ấy, Gioan Tẩy Giả đến giảng trong hoang địa xứ Giuđêa rằng: “Hãy ăn 

năn thống hối, vì nước trời gần đến”. Chính ông là người mà Tiên tri Isaia đã 

tiên báo: “Có tiếng kêu trong hoang địa rằng: Hãy dọn đường Chúa, hãy 

sửa đường Chúa cho ngay thẳng”. 

Bởi vì chính Gioan mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da thú, ăn châu 

chấu và uống mật ong rừng. Bấy giờ dân thành Giêrusalem, khắp xứ Giuđêa 

và các miền lân cận sông Giođan tuôn đến với ông, thú tội và chịu phép rửa 

do tay ông trong sông Giođan. 

Thấy có một số đông người biệt phái và văn nhân cũng đến xin chịu phép 

rửa, thì Gioan bảo rằng: “Hỡi nòi rắn độc, ai bảo các ngươi trốn lánh cơn 

thịnh nộ hòng đổ xuống trên đầu các ngươi. Hãy làm việc lành cho xứng với 

sự thống hối. Chớ tự phụ nghĩ rằng: tổ tiên chúng ta là Abraham. Vì ta bảo 

cho các ngươi hay: Thiên Chúa quyền năng có thể khiến những hòn đá trở 

nên con cái Abraham. Ðây cái rìu đã để sẵn dưới gốc cây. Cây nào không 

sinh trái tốt, sẽ phải chặt đi và bỏ vào lửa. Phần tôi, tôi lấy nước mà rửa các 

ngươi, để các ngươi được lòng sám hối; còn Ðấng sẽ đến sau tôi có quyền 

năng hơn tôi và tôi không đáng xách giày Người. Chính Ðấng ấy sẽ rửa 

các ngươi trong Chúa Thánh Thần và lửa. Ngài cầm nia trong tay mà sảy 

lúa của Ngài, rồi thu lúa vào kho, còn rơm thì đốt đi trong lửa không hề tắt”. 

(Mt 3:1-12) 

*** 

+> “… Sói sống chung với chiên con; beo nằm chung với dê; bò con, sư tử và 

chiên sẽ ở chung với nhau; con trẻ sẽ dẫn dắt các thú ấy. Bò (cái) và gấu (cái) 

sẽ ăn chung một nơi, các con của chúng nằm nghỉ chung với nhau; sư tử cũng 

như bò đều ăn cỏ khô….” 



== Tranh ảnh quá tuyệt vời cảnh tất cả mọi tạo vật VUI SỐNG VỚI NHAU ngay 

từ nguyên thủy, khi Đấng Tạo Hóa tạo dựng muôn loài… 

 

+> “… Trẻ con còn măng sữa sẽ vui đùa kề hang rắn lục, và trẻ con vừa thôi bú 

sẽ thọc tay vào hang rắn độc. Các thú dữ ấy không làm hại ai, không giết chết 

người nào khắp núi thánh của Ta…” 

== Ngay từ nguyên thủy, khi vừa tạo dựng muôn loài trong vũ trụ, ông nguyên tổ 

Adong còn đặt tên cho từng con thú hung dữ tàn độc hay hiền hòa = mối giao hảo 

giữa tạo vật và tạo vật cao đẹp an hòa làm sao! – Mối giao hảo này chỉ bị mất đi 

khi loài người đơn phương chống lại Đấng Tạo Hóa - dù nguyên nhân là do sự “gài 

bẫy” của qủy satan gian ác… (STK 3:13-sq) 

== Khi nào muôn loài tạo vật được vui hưởng nếp sống AN VUI HẠNH PHÚC 

như thưở ban đầu nhỉ? 

 



+> “…Bởi vì thế gian sẽ đầy dẫy sự hiểu biết Chúa, như nước tràn đầy đại 

dương….” 

== “… sẽ đầy dẫy sự hiểu biết Chúa…” = Đây là điều kiện “ắt có và đủ” để muôn 

loài muôn vật được trở về lại với nếp sống an vui hài hòa… 

+ điều kiện “ắt có” : hiểu biết thân phận tạo vật do chính Đấng Tạo Hóa tạo dựng 

nên để vui hưởng hạnh phúc; 

+ điều kiến “và đủ” : hưởng trọn vẹn tất cả mọi loài được tạo dưng như nước tràn 

đầy đại dương NẾU và CHỈ NẾU hoàn toàn tuân phục vâng nghe Lệnh bảo của 

Đấng Tạo Hóa. 

++ Dễ quá mà, phải không?(!) == Ngay sau khi loài người “phản nghịch” (mà 

ACE chúng ta quá thừa biết chú phỉnh hiện thời lạm dụng ngôn từ “phản động” để 

răn đe/áp bức dân hiền hòa của dân tộc Việt!)  với Đấng Tạo Hóa – dù cho là bị kẻ 

gian manh satan dụ dỗ - Đấng Tạo Hóa cũng đã hứa ban cho Đấng làm mẫu 

gương, phản ánh tuyệt vời lòng từ bi nhân hậu của Đấng Tạo Hóa đối với loài 

người: “NGƯỜI NỮ - Đức Maria – cùng mẫu gương cho loài người “…biết thông 

cảm với nhau theo gương Chúa Giêsu Kitô…” = Đấng  EMMANUEL. 

== Đấng EMMAMNUEL đã đến, đang đến, và sắp đến: 

+ Đã đến – đối với ông bà tổ tiên tiên nhân cùng các vị đàn Anh/đàn Chị của mỗi 

một chúng ta; 

+ Đang đến – đối với những anh chị em chúng ta đang sẵn sàng tiếp nhận “ Lạy 

Chúa! Con đây!...”; 

+ Sắp đến – đối với phần đông anh chị em chúng ta đang “mong chờ” ngày Chúa 

quang lâm… 

Vì thế, mời ACE suy niệm lời khuyên nhủ cuả thánh Phaolô  cũng như của các vị 

ngôn sứ báo hiệu và chỉ vẽ cách thức chúng tas chào đón Đấng EMMANUEL… 

“…Xin Thiên Chúa, nguồn kiên tâm và an ủi, ban cho anh em biết thông cảm với 

nhau theo gương Chúa Giêsu Kitô…” - “… Vì thế, anh em hãy tiếp rước nhau 

như chính Chúa Giêsu đã tiếp nhận anh em, để làm rạng danh Thiên Chúa…” và 

cùng nhau chúng ta  “…Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay 

thẳng…” ĐỂ ĐÓN TIẾP ĐẤNG EMMANUEL. 

 


