
THANH KHIẾT GIÚP NHẬN RA CHIÊN THIÊN CHÚA              
(CHÚA NHẬT II/B) 
 

 
LỜI CHÚA: Gioan 1,35-42 

 

Khi ấy, ông Gioan đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông nhìn theo Đức Chúa 

GIÊSU đang đi mà nói: ”Đây là Chiên THIÊN CHÚA”. Hai môn đệ nghe ông nói liền đi theo 

Đức Chúa GIÊSU. Đức Chúa GIÊSU ngoảnh mặt lại, thấy họ đi theo mình, thì nói với họ: 

”Các ngươi tìm gì?” Họ thưa với Người: ”Rabbi, nghĩa là thưa Thầy, Thầy ở đâu?” Người 

đáp: ”Hãy đến mà xem”. Họ đã đến và xem nơi Người ở, và ở lại với Người ngày hôm ấy, lúc 

đó độ chừng giờ thứ mười. Anrê, em ông Simon Phêrô, một trong hai người đã nghe ông Gioan 

nói và đã đi theo Đức Chúa GIÊSU. Ông gặp Simon anh mình trước hết và nói với anh: 

”Chúng tôi đã gặp Đấng Messia, nghĩa là Đấng Kitô”. Và ông đã dẫn anh mình tới Đức Chúa 

GIÊSU. Đức Chúa GIÊSU nhìn Simon và nói: ”Ngươi là Simon, con ông Giona, ngươi sẽ được 

gọi là Kêpha, nghĩa là Đá”. 
 

SUY NIỆM 

 

Đức Chúa GIÊSU KITÔ khởi đầu công cuộc rao giảng Tin Mừng bằng việc nhận phép rửa từ tay thánh Gioan Tiền Hô nơi bờ 

sông Giorđan. Sau đó, Ngài được Thánh Thần đưa vào hoang địa sống chay tịnh 40 ngày đêm và chịu ma quỉ cám dỗ. Thời gian 

sa mạc hoàn tất, Đức Chúa GIÊSU trở lại đồng bằng và công khai truyền đạo. Lúc ấy, thánh Gioan Tẩy Giả cũng vừa bị tiểu 

vương Hêrôđê tống ngục, vì ngài đã lớn tiếng khiển trách ông ta bỏ vợ lấy em dâu Hêrôđia .. 

 

Một trong hai tông đồ đầu tiên đi theo Đức Chúa GIÊSU là Gioan, con ông Giêbêđê và là em của Giacôbê hậu. Cả hai anh em 

Gioan và Giacôbê đều là môn đệ trước đó của thánh Gioan Tẩy Giả. Chính thánh Gioan Tẩy Giả đã giới thiệu Đức Chúa GIÊSU 

cho các môn đệ của mình rằng: ”Đây là Chiên THIÊN CHÚA, đây là Đấng xóa tội trần gian” (Gioan 1,29). 

 

Vì thế, khi thánh Gioan Tẩy Giả bị bắt và lúc gặp lại Đức Chúa GIÊSU, thánh Gioan đã nhận ra ngay Ngài chính là Chiên 

THIÊN CHÚA và đi theo Ngài. Thánh Gioan là môn đệ đầu tiên của Đức Chúa GIÊSU và sau này trở thành môn đệ được Đức 

Chúa GIÊSU yêu dấu cách riêng. Trong số 12 tông đồ, thánh Gioan là vị trẻ tuổi nhất và cũng là vị được đặc biệt mang danh hiệu 

”đồng trinh”. Có lẽ vì nhờ đặc tính ”thanh-sạch / trinh-khiết” nổi bật này mà thánh Gioan đã nhận biết ngay Đức Chúa GIÊSU là 

Chiên THIÊN CHÚA! 

 

Thanh Khiết là một trong những đòi hỏi của những người muốn bước theo Đức Chúa GIÊSU KITÔ, quyết định chọn nếp sống 

độc thân vì Nước Trời. Thanh khiết trong thể xác, trong tư tưởng và trong tâm hồn. Thiếu một trong ba điều vừa nói, thanh khiết 

sẽ mất đi nét đẹp cao cả tinh tuyền. Đức trinh khiết có một giá trị vô cùng cao quí và là suối nguồn mang lại nét trong sáng cùng 

sự tinh anh cho tư tưởng. Đức trinh khiết thanh luyện và bảo tồn sự nhạy cảm của hiểu biết và của tâm tình, mà chỉ người đồng 

trinh mới thực sự cảm nghiệm được. 

 

Trong thế giới mang nặng mùi tục lụy phàm nhân, những ai có con tim, tinh thần và tâm hồn trong sạch thường lôi cuốn sự chú ý 

của người khác. Họ giống như chiếc đèn pha chiếu sáng trong đêm đen của thế trần. Họ đúng là các tôi tớ THIÊN CHÚA có khả 

năng hiểu biết và lập lại Lời THIÊN CHÚA. Họ được chúc lành: ”Phúc cho người có con tim trong sạch vì họ sẽ trông thấy 

THIÊN CHÚA”. Những người có tư tưởng không dính vết bợn nhơ sẽ trông thấy THIÊN CHÚA, nghe tiếng Chúa và bước theo 

Chúa. Chính những người giữ mình đồng trinh giới thiệu và làm chứng về THIÊN CHÚA cho anh chị em đồng loại. 

 

Thánh Bernard thành Clairvaux (1090-1153) là đan sĩ Xitô và là tiến sĩ Hội Thánh. Ngài thuộc dòng dõi quí tộc và chào đời tại 

lâu đài Fontaine-les-Dijon ở miền Đông Bắc nước Pháp. Cuộc đời thánh nhân quả là trang sử tuyệt đẹp về cả phương diện thiêng 

liêng lẫn nhân bản. 63 tuổi thọ với 41 năm sống đời đan tu và 38 năm làm Viện Phụ đan viện Xitô, thánh Bernard đã đánh dấu 

một giai đoạn vàng son của cuộc sống khổ chế và nhiệm nhặt. Thật thế, vào năm 22 tuổi, Bernard dứt khoát từ bỏ mọi vinh-hoa 

phù-du thế-trần để ẩn mình trong nếp sống đan tu. Điểm đáng nói là thánh Bernard có lòng sùng kính đặc biệt Thánh Giuđa 

Tađêô tông đồ. Ngài luôn mang trong mình một thánh tích của thánh Tađêô. Ngài muốn rằng khi ngài chết, thánh tích được đặt 

trên ngực và mai táng với ngài. Thánh Bernard giải thích: ”Tôi không muốn xa lìa vị bảo trợ quyền năng cho đức trinh khiết 

của tôi và luôn giúp tôi thắng vượt mọi khó khăn”. Chi tiết này chứng tỏ thánh Bernard đã trang trọng gìn giữ đức trinh khiết 

như thế nào! 

 

Cách đây đúng 110 năm, ngày 6-7-1902, Maria Goretti (1890-1902) thiếu nữ đồng quê 12 tuổi, đã tử thương vì cương quyết bảo 

vệ đức trinh khiết. Thánh nữ Maria Goretti bị Alessandro Serenelli - thanh niên 20 tuổi - giết vì không chịu chìu theo ước muốn 

đê hèn của anh. Chính Alessandro cung khai trước tòa như sau: ”Tôi kéo áo Maria lên để lập lại cám dỗ lần thứ ba, nhưng cô bé 

giữ chặt áo và không ngừng lập đi lập lại lời răn đe: ”Không! Không! Chúa không muốn chúng ta làm điều xấu. Anh sẽ rơi 



xuống hỏa ngục!” Vì thế, tôi có thể quả quyết rằng: Không bao giờ, dù chỉ trong một thoáng giây, Maria có ý định chìu theo 

chước cám dỗ của tôi!” 

 

Ba cuộc đời hoàn toàn khác biệt cùng với ba mẫu gương lành của ba vị thánh là lời mời gọi mọi người - thuộc bất kỳ bậc sống và 

tuổi tác nào - hãy trở về với nếp sống thanh sạch, yêu chuộng vẻ đẹp cao cả của đức trinh khiết, hầu có thể nhận ra và chiêm 

ngắm THIÊN CHÚA ngay nơi trần gian này. 
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