
CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN A 

 

LỜI CHÚA  Bài trích Phúc Âm theo Thánh Gioan. Khi ấy, ông Gioan 

thấy Đức Chúa GIÊSU tiến về phía mình liền nói: ”Đây Chiên THIÊN 

CHÚA, đây Đấng xóa tội trần gian. Nầy tôi đã nói về Ngài: 'Một 

Người đến sau tôi, nhưng đã có trước tôi, vì Ngài cao trọng hơn 

tôi. Và tôi, tôi đã không biết Ngài, nhưng để Ngài được tỏ mình ra 

với Israel, nên tôi đã đến làm phép rửa trong nước'”. Và ông 

Gioan đã làm chứng rằng: ”Tôi đã thấy Thánh Thần như chim bồ 

câu từ Trời đáp xuống và ngự trên Ngài. Về phần tôi, tôi đã không 

biết Ngài, nhưng Đấng sai tôi làm phép rửa trong nước phán bảo 

tôi: ”Ngươi thấy Thánh Thần ngự xuống trên Ai, thì đó chính là 

Đấng làm phép rửa trong Chúa Thánh Thần”. Tôi đã thấy và tôi 

làm chứng: chính Ngài là Con THIÊN CHÚA (Gioan 1,29-34). 

SUY NIỆM 

Tôi đã thấy và tôi làm chứng: chính Ngài là Con THIÊN CHÚA! 

Đâu có lời chứng nào - về phía người phàm - vững chắc hơn lời chứng của Thánh Gioan Tẩy Giả, Vị Tiền 

Hô của Đấng Cứu Thế? Chắc hẳn không! 

Định mệnh thánh đã liên kết cuộc đời của thánh Gioan Tẩy Giả với cuộc đời nơi dương thế của Đức Chúa 

GIÊSU KITÔ, Đấng Cứu Độ trần gian. Thánh Gioan Tẩy Giả là quí tử của thánh nữ Elisabét, họ hàng với 

Đức Nữ Trinh Rất Thánh MARIA. Đức Mẹ MARIA là hiền mẫu của Đức Chúa GIÊSU KITÔ. Tất cả liên hệ 

vừa huyết tộc vừa thiêng liêng ấy đã giúp cho hai Vị - mỗi Đấng trong phận vụ của mình - chu toàn thánh 

ý THIÊN CHÚA CHA đã hoạch định. 

THIÊN CHÚA CHA đã muốn cho chính Thánh Gioan Tiền Hô phải làm chứng cho Đức Chúa GIÊSU KITÔ, 

trước khi Đức Chúa GIÊSU KITÔ công khai rao giảng Tin Mừng. Tất cả đều nằm trong chương trình cứu 

độ của THIÊN CHÚA CHA. Và Thánh Gioan Tẩy Giả đã làm chứng cho Đức Chúa GIÊSU KITÔ bằng lời nói, 

hành động và sau cùng, bằng chính cái chết của ngài. Về phần Đức Chúa GIÊSU KITÔ, Ngài đã làm chứng 

cho THIÊN CHÚA CHA bằng lời rao giảng, bằng cuộc sống, bằng cái chết và sự sống lại của Ngài. 

Giờ đây tín hữu Công Giáo cũng được mời gọi làm chứng cho Đức Chúa GIÊSU KITÔ, Đấng Cứu Độ trần 

gian, bằng cuộc sống ngay chính. 

Sống ngay chính trong ngôn từ. Nói thẳng và nói thật. Không gian manh lừa đảo. Không nịnh bợ ve vuốt. 

Không dùng ba tấc lưỡi điêu-ngoa để thủ lợi và để hại người. Không chuyển Không thành Có và chuyển 

Có thành Không. 

Sống ngay chính trong hành động. Không trộm cắp. Không ăn cướp của công. Không giết chết bào thai 

trong dạ. Không cư xử bạo tàn với trẻ thơ, với người già cả và với kẻ cô thế cô thân. 



Thế nhưng, sống ngay chính và có lòng chân thành quả thật rất khó 

giữa một thế giới đảo-điên, lành dữ ngang-ngửa và trong một xã hội 

gian-xảo vàng thau lẫn-lộn hôm nay! 

Vậy phải làm sao bây giờ? Thưa, tín hữu Công Giáo hãy ngước mắt 

nhìn lên Thánh Giá có Đức Chúa GIÊSU KITÔ bị kết án tử hình. Thánh 

Giá là bài học và là giá cao phải trả cho bất cứ cuộc đời nào sống 

ngay thẳng trên thế gian này. Do đó, tín hữu Công Giáo chân chính 

không bao giờ sợ hãi và lùi bước trước mọi thứ quyền lực độc-tài 

tăm-tối! Độc-tài tăm-tối vì có bàn tay của ma quỷ ác thần nhúng 

vào! 

Vì thế, để có được sức mạnh thiêng liêng giúp sống đúng tinh thần 

Phúc Âm cũng như dám làm chứng cho Tin Mừng Cứu Độ của Đức 

Chúa GIÊSU, tín hữu Công Giáo cần phải cầu nguyện liên lĩ. Cầu 

nguyện không ngừng. Hãy kín múc ơn thánh nơi bí tích Thánh Thể và qua Tràng Chuỗi Mân Côi. Đức 

Chúa GIÊSU Thánh Thể và Đức Nữ Trinh Rất Thánh MARIA là 2 Cột Trụ kiên cố vững vàng nhất mà mọi 

tín hữu Công Giáo có thể nương tựa trong cuộc chiến chống lại ba thù: ma quỷ, xác thịt và thế gian. 

Ước gì mỗi tín hữu Công Giáo quảng đại dấn thân làm chứng cho Tình Yêu Nhân Hậu Vô Biên của Đức 

Chúa GIÊSU KITÔ. Nguyện cho các tín hữu Công Giáo được can đảm để công khai tuyên xưng rằng: Đức 

GIÊSU KITÔ chính là Con THIÊN CHÚA, là Đấng Cứu Độ nhân trần. Chỉ duy nhất nơi Ngài, con người mới 

tìm thấy Đường Đi, Sự Thật và Sự Sống. 

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt  

 

 

 

 

 


