
Chúa Nhật tuần II mùa thường niên năm A  
 

 Chúa đã phán cùng tôi: “Hỡi Israel, ngươi là tôi tớ Ta, vì Ta được vinh danh 

nơi ngươi”. 

Và bây giờ, Chúa phán, Người đã huấn luyện tôi khi tôi còn trong lòng mẹ, 

để tôi trở nên tôi tớ Người, để đem Giacóp về cho Người, và quy tụ Israel 

quanh Người. Tôi được ca tụng trước mắt Chúa và Thiên Chúa là sức mạnh 

của tôi. Người đã phán: “Làm tôi tớ Ta chẳng có là bao, để tái lập các chi họ 

Giacóp, để dẫn đưa các người Israel sống sót trở về; này đây Ta đặt ngươi 

như ánh sáng các dân tộc để ơn cứu độ của Ta tràn lan khắp địa cầu”. (Is 

49:3, 5-6) 

  Phaolô, do thánh ý Chúa, được kêu gọi làm Tông đồ của Chúa Giêsu Kitô, 

và Sôtênê, anh em chúng tôi, kính chào Hội Thánh Chúa ở Côrintô, những 

người được thánh hoá trong Chúa Giêsu Kitô, được kêu gọi nên thánh, làm 

một với tất cả mọi người khắp nơi đang kêu cầu thánh danh Ðức Giêsu Kitô, 

Chúa chúng ta: Nguyện chúc cho anh em được ân sủng và bình an của Thiên 

Chúa Cha chúng ta, và của Chúa Giêsu Kitô. (1Cr 1:1-3) 

 

 Khi ấy, ông Gioan thấy Chúa Giêsu tiến về phía mình liền nói: “Ðây Chiên 

Thiên Chúa, đây Ðấng xoá tội trần gian. Này 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 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 Ðấng sai tôi làm phép rửa trong nước phán bảo 

tôi: “Ngươi thấy Thánh Thần ngự xuống trên ai, thì đó chính là Ðấng làm 

phép rửa trong Chúa Thánh Thần”. Tôi đã thấy và tôi làm chứng: chính Ngài 

là Con Thiên Chúa”. (Ga 1:29-34) 

 



o “…Và 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 Ðấng sai tôi làm phép rửa trong nước phán bảo tôi: 

“Ngươi thấy Thánh Thần ngự xuống trên ai, thì đó chính là Ðấng làm 

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

chính Ngài là Con Thiên Chúa” 

* Khi Gioan làm phép rửa cho Đức Giêsu trong lòng sông Jordan, chắc 

hẳn có rất nhiều người đứng quanh bờ sông chứng kiến sự việc này, 

nhưng khi  Gioan “thấy Thánh Thần như chim bồ câu từ trời đáp 

xuống và ngự trên Ngài” – không biết có mấy người được trông 

thấy “chim bồ câu từ trời đáp xuống và ngự trên” Đức Giêsu nhỉ? 

* Nhất là khi Gioan nghe tiếng từ trời phán ra: “… Đây là Con Tav 

hằng yêu dấu…”, thì có mấy ai được nghe tiếng từ Trời không nhỉ? 

** Với đôi mắt và đôi tai thần kỳ lúc còn là bào thai trong bụng mẹ là 

bà Elizabeth, Gioan đã  “thấy” Đức Giêsu trong cung lòng Mẹ Maria, 

và đã “nghe” lời chào của Mẹ Maria, Gioan “đã nhảy mừng” thì từ 

lòng song Jordan, Người “thấy” và “nghe” Ba Ngôi Thiên Chúa tỏ 

mình là điều tưởng không có gì làm lạ - có vấn đề chăng đi nữa thì 

chắc là Gioan “cảm nhận” một số đông dân chúng quanh bờ swông 

KHÔNG “thấy”, KHÔNG “nghe” gì nên vội vã lên tiếng làm chứng: 

“chính Ngài là Con Thiên Chúa” 

 


