
CHÚA NHẬT II TN A 
--- Is 49,3.5-6; Tv 39; 1Cr 1,1-3; Ga 1,29-34 --- 

 
29 Khi ấy, ông Gio-an thấy Đức Giê-su tiến về phía mình, liền nói : “Đây là 

Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá bỏ tội trần gian. 30 Chính Người là Đấng tôi 

đã nói tới khi bảo rằng : Có người đến sau tôi, nhưng trổi hơn tôi, vì có trước 
tôi. 
31 Tôi đã không biết Người, nhưng tôi đến làm phép rửa trong nước để Người 

được tỏ ra cho dân Ít-ra-en.” 32 Ông Gio-an còn làm chứng : “Tôi đã thấy Thần 
Khí tựa chim bồ câu từ trời xuống và ngự trên Người. 33 Tôi đã không biết 

Người. Nhưng chính Đấng sai tôi đi làm phép rửa trong nước đã bảo tôi : “Ngươi 

thấy Thần Khí xuống và ngự trên ai, thì người đó chính là Đấng làm phép rửa 
trong Thánh Thần.” 34 Tôi đã thấy, nên xin chứng thực rằng Người là Đấng 

Thiên Chúa tuyển chọn.” 
(Nhóm PDCGKPV, Bài đọc trong Thánh Lễ) 

1. ĐỌC  

Khi ấy 
❖ Ông Gio-an thấy Đức Giê-su tiến về phía mình, liền nói :  

• Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá bỏ tội trần gian.  

• Chính Người là Đấng tôi đã nói tới khi bảo rằng :  

Có người  

✓ đến sau tôi 
✓ nhưng trổi hơn tôi 

✓ vì có trước tôi 

• Tôi đã không biết Người,  

nhưng tôi đến làm phép rửa trong nước để Người được tỏ ra cho dân 
Ít-ra-en.  

❖ Ông Gio-an còn làm chứng :  

• Tôi đã thấy Thần Khí tựa chim bồ câu  

✓ từ trời xuống 

✓ ngự trên Người 

• Tôi đã không biết Người  
nhưng chính Đấng sai tôi đi làm phép rửa trong nước đã bảo tôi:  

“Ngươi thấy Thần Khí xuống và ngự trên ai,  

thì người đó chính là Đấng làm phép rửa trong Thánh Thần.” 

• Tôi đã thấy, nên xin chứng thực rằng Người là Đấng Thiên Chúa 

tuyển chọn. 
2. HIỂU  

❖ Lời chứng của Gio-an liên lỉ trong thời gian:  

• Loan báo trước: “Người sẽ đến sau tôi và tôi không đáng cởi quai 

dép cho Người” (c.27) 

• Giới thiệu chính thức: “Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá 

bỏ tội trần gian” (c.29) 

• Nhắc lại điều đã nói: “Chính Người là Đấng tôi đã nói tới…” 

(c.30) 

❖ Lời chứng của Gio-an dựa trên kinh nghiệm đức tin tiệm tiến của bản 

thân:  

• Tôi đã không biết 

• Tôi đã được phán bảo 

• Tôi đã thấy 

• Tôi xin chứng thực 
❖ Lời chứng của Gio-an mở ra những nội dung đức tin quan trọng:  

• Chúa Cha: Đấng sai Gio-an đi làm phép rửa, cho ông dấu hiệu 

nhận biết 

• Chúa Con: Đấng được Thiên Chúa tuyển chọn, được Thần Khí 

ngự xuống, làm phép rửa trong Thánh Thần, gánh tội trần gian 

• Chúa Thánh Thần: từ trời xuống, ngự trên “Đấng Thiên Chúa tuyển 
chọn” 

3. CẦU NGUYỆN  

❖ Ta đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân. Xin cho Giáo hội luôn là lời chứng 
khả tín về sự hiện diện của Chúa trong thế giới đương đại.  

❖ Này con xin đến để thực thi ý Ngài. Xin cho các nhà truyền giáo trung 

kiên làm chứng cho Chúa trong cánh đồng sứ mệnh. 

❖ Tôi đã thấy, nên xin chứng thực rằng Người là Đấng Thiên Chúa tuyển 
chọn. Xin cho các giáo lý viên biết trình bày nội dung đức tin cách rõ 

ràng, sống động và nhất là bằng chứng từ đời sống. 

❖ Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá bỏ tội trần gian. Xin cho các 
kitô hữu mỗi ngày được lớn lên trong kinh nghiệm chiêm ngắm – yêu 

mến – noi gương Lời Nhập Thể. 

4. SỐNG  

Nêu chứng tá, nên chứng nhân  
bằng cách hết lòng chu toàn bổn phận vì yêu mến Chúa 

“Chúng ta hãy làm tất cả mọi việc sao cho Đức Giê-su có thể nói với chúng ta:  
‘Các con của Ta, Ta hài lòng về công việc của các con!’. 

Vui dường nào khi nghe được những lời tốt đẹp này từ Người.” 
(T. Maria Domenica Mazzarello) 

 


