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PHÚC ÂM: Lc 3, 1-6 

Đời hoàng đế Tibêriô năm thứ mười lăm, Phongxiô Philatô làm toàn quyền xứ Giuđêa, 
Hêrôđê làm thủ hiến xứ Galilêa, còn em là Philipphê làm thủ hiến xứ Ituria và 
Tracônitêđê; Lysania làm thủ hiến xứ Abilêna; Anna và Caipha làm thượng tế; có lời 
Chúa đã kêu gọi Gioan, con Giacaria, trong hoang địa. 

Ông liền đi khắp miền sông Giođan, rao giảng phép rửa sám hối cầu ơn tha tội, như lời 
chép trong sách Tiên tri Isaia rằng: "Có tiếng kêu trong hoang địa: Hãy dọn đường 
Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng, hãy lấp mọi hố sâu và hãy bạt mọi núi đồi; 
con đường cong queo hãy làm cho ngay thẳng, con đường gồ ghề hãy san cho bằng. 
Và mọi người sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa". 

Đó là lời Chúa. 

KINH THÁNH BÌNH LUẬN (GOSPEL COMMENTARY:  Luke 3:1-6) 

Thánh Luca đặt ơn kêu gọi của thánh Gioan trong một bối cảnh lịch sử bằng đặt 
tên vài địa điểm và nhân vật trong lịch sử. Một số nhân vật này sẽ phản đối Chúa 
Giêsu và những hội đoàn của Ngài. 

Ơn kêu gọi của thánh Gioan xảy ra trong sa mạc, nơi Thiên Chúa đã thành hình 
và đã thanh tẩy Israel ở nhiều thế kỷ trước đó. Sau đó, thánh Gioan tuyên bố 
"một phép rửa sám hối" đưa đến sự tha thứ tội lỗi. Sự sám hối chính thực gồm 
một sự thay đổi hoàn toàn từ trái tim, kể cả thay đổi về thái độ và hành động gây 
tội lỗi và làm lòng người tự hướng về Thiên Chúa và đường lối của Ngài. Sự thay 
đổi này của trái tim được tượng trưng cho nghi thức phép rửa trong nước sông 
Jordan. Phép hòa giải tội lỗi dẫn đến sự tha thứ tội lỗi. 

Thánh Gioan dùng những lời của tiên tri Ê-sai, để thách thức dân chúng. Nhận 
xét về những lời của Ê-sai, học giả Kinh thánh Patricia Sanchez nói: 
 Bản tính kêu căng như “núi cao” của con người phải được san bằng. Những ý 
tưởng tiên đoán về Thiên Chúa là ai và Ngài nên làm và phải làm gì giống như 
“đồi cao” phải được nhường bộ đón nhận những sự bất ngờ của Thiên Chúa. 
Thái độ và hành động "gian dối", "quanh co" và “thao túng” phải biết cúi đầu 
trước đường lối sự thật của Thiên Chúa . 
 
 



CÂU HỎI CHIA SẺ FAITH-SHARING QUESTIONS 
 
1. Quay sang người bên cạnh bạn và chia sẻ câu nào trong Tin Mừng đã thu hút 
sự chú ý của bạn. Tại sao? 
 
2. Bạn đã bao giờ mặc "áo tang" và điều gì đã giúp bạn qua khỏi nỗi đau buồn và 
điều gì đã biến đổi nỗi đau buồn trở thành tốt cho cuộc sống? 
 

3. Ai là Gioan Tẩy Giả trong thế giới của bạn hay trong cuộc sống của bạn ngày 
nay? ai là người đã hướng dẫn bạn qua lời nói hay hành động đến với Chúa 
Giêsu và theo đường lối của Ngài? 
 

4. Bạn kể một hoặc nhiều tiếng nói đang khóc than trong hoang địa ngày nay - 
những tiếng nói tiên tri không được nghe . Xin bạn chia sẻ phản ứng của bạn về 
những tiếng nói này . Ví dụ: tiếng nói về bảo vệ môi trường và sự sống của thai 
nhi. 
 

5. Một điều Chúa Giêsu hoặc thánh Phaolô đang nói với chúng ta ngày nay về 
việc một môn đệ nên nói hay hành động như thế nào?  





 


