
ĐÂY CHIÊN THIÊN CHÚA, ĐÂY ĐẤNG XOÁ TỘI TRẦN GIAN! 

 

Tin Mừng Thánh lễ Chúa Nhật Thường Niên hôm nay 15-1-2023, đề cập vai 

trò của thánh Gioan Tiền Hô, ông là con người khiêm hạ, tràn đầy Thánh 

Thần, là chứng nhân cho Sự Thật. 

 

1- Thánh Gioan Tiền Hô, chứng nhân của Sự Thật 

 

* Khi thấy Chúa Giêsu tiến về phía mình, ông Gioan nói với các môn đệ của ông: « Đây là Chiên 

Thiên Chúa, đây Đấng xoá tội trần gian! ». Rồi ông nói tiếp: « Chính Người là Đấng tôi đã nói 

trước đây rằng : « Có người đến sau tôi, nhưng có trước tôi, vì Ngài cao trọng hơn tôi. Còn tôi, tôi 

đã không biết Ngài, nhưng để Ngài được tỏ mình ra cho dân Israel, nên tôi đến làm phép rửa cho 

Ngài 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: « Người thấy Thánh Thần ngự xuống trên ai, thì ngưòi đó chính 

là Đấng chịu phép rửa trong Chúa Thánh Thần ». Tôi đã thấy và tôi làm chứng: « Chính Ngài là 

Con Thiên Chúa. » (Gioan 1 : 29-34) 

 

* Ông Gioan đầy ơn ThánhThánh Thần, được mặc khải cho biết Con Thiên Chúa đến trần gian, sinh 

ra làm kẻ phàm trần. Lời chứng của ông công bố Ngài là con Chiên sẽ hiến tế, là Đấng cứu độ trần 

gian.  

 

Lời chứng của ông ứng nghiệm lời của ông già Simeon khi Thánh Giuse và Mẹ Maria dâng con vào 

đền thờ, ông ẵm Chúa Hài Nhi cất tiếng : 

« Muôn tâu, lạy Chúa, 

Lời Ngài đã hứa giờ đây, 

Xin cho tôi tớ thân này ra đi. 

Vì con được thấy uy nghi 

Đấng ban cứu độ đến vì muôn dân, 

Sáng soi dân ngoại tối tăm. 

Đem vinh quang đến Ít-ra-en dân Ngài. » (1)  

 

Lời chứng của ông ứng nghiệm việc Thánh Thần soi dẫn ba đạo sĩ phương Đông đến kính bái Chúa 

Hài Nhi mới sinh xuống thế, mà lại mang mộc dược tiến dâng, tiên báo Hài Nhi là Chiên Thiên 

Chúa, là Đấng cứu độ sẽ gánh tội loài người để chết thay cho loài người và xoá tội loài người. 

 

Lời chứng của ông quả như thị kiến của thánh Gioan đã chép trong sách Khải Huyền : « Tôi thấy 

một Con Chiên, trông như thể đã bị giết; Chiên đó có bảy sừng và bảy mắt, tức là bảy thần khí của 

Thiên Chúa đã được sai đi khắp mặt đất...Con Chiên đến lãnh cuốn sách từ tay hữu Đấng ngự trên 

ngai. Khi Con Chiên đã lãnh cuốn sách, thì mươi bốn vị Kỳ Mục phủ phục xuống trước mặt Con 

Chiên, hát một bài ca mới rằng: 

“Ngài xứng đáng lãnh nhận cuốn sách và mở ấn niêm phong, vì Ngài đã bị giết và đã lấy máu đào 

chuộc về cho Thiên Chúa muôn người thuộc mọi chi tộc và ngôn ngữ, thuộc mọi nước, mọi dân 

(KH. 5: 6-9). Sau đó, tôi thấy: kìa một đoàn người thật đông không tài nào đếm nổi, thuộc mọi dân, 

mọi chi tộc, mọi nước và mọi ngôn ngữ. Họ đứng trước ngai và trước Con Chiên, mình mặc áo 



trắng, tay cầm nhành lá thiên tuế. Họ lớn tiếng tung hô: “Chính Thiên Chúa chúng ta, Đấng ngự 

trên ngai, và chính Con Chiên đã cứu độ chúng ta.” (KH. 7: 9-10) 

* Ông Gioan ngay từ nhỏ đã được Thánh Thần Chúa tác động. Ông từ bỏ tất cả, lui vào sa mạc rao 

giảng Lời Chúa. Ông là sứ giả của Thiên Chúa. Ông được Thiên Chúa sai đến, để làm chứng về ánh 

sáng, để mọi người nhờ ông mà tin. Ông không phải là ánh sáng, nhưng ông đến để làm chứng về 

ánh sáng (Gioan. 1: 6-9). Ông kêu gọi mọi người sám hối, mở lòng, dọn đường cho Chúa đến đem 

ơn cứu rỗi, ông hô hào hãy “san cho bằng mọi thung lũng núi đồi, sửa cho ngay quanh co muôn 

ngàn lối, đồng cỏ hoang hoan hỷ nở hoa tươi!” (2) 

Chính là được Thánh Thần Chúa tác động, mà ông đã dũng cảm chống lại bạo chúa Hê-rô -đê, tố 

cáo nhà vua đã lấy vợ của anh mình để rồi bị bắt giam và lãnh án tử. 

2- Thánh Gioan Tiền Hô, một con người khiêm hạ 

Danh tiếng ông lan rộng. Các tư tế và thầy Lê-vi đến chất vấn. Ông thẳng thắn tuyên bố: “Tôi không 

phải là Đức Kitô. Tôi là tiếng người hô trong hoang địa.” Các người Pha-ri-siêu lại chất vấn: “Tại 

sao ông làm phép rửa, nếu ông không phải là Đấng Kitô?”. Ông trả lời: “Tôi làm phép rửa trong 

nước. Nhưng có một vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết. Người sẽ đến sau tôi và tôi 

không đáng cởi quai dép cho Người”. (Gioan 1: 19-27) 

Ông làm chứng Chúa Kitô. Ông rao giảng Lời Chúa. Không phải ông chỉ tách ra khỏi đời sống trần 

tục, nhưng cốt yếu là ông đã tách rời khỏi cái TÔI bản ngã để khiêm hạ nhận mình chỉ là kẻ được 

sai đi. Ông không tự mãn với danh tiếng hào quang làm ông mờ mắt. Ông không dụ dỗ mọi người 

đến với ông, như ông lôi kéo mọi người đến với Chúa. Ông làm việc không nghĩ đến mình, nhưng 

hoàn toàn vị tha hướng về Chúa, sao cho mọi người đều hướng về Chúa. Ông đã “tự biết mình” như 

cách ngôn có câu “nosce te ipsum”, ngươi hãy biết mình (3)  

Thánh lễ bao giờ cũng vang lời điệp khúc: 

“Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá tội trần gian. Phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên 

Chúa” Đó là lời linh mục chủ tế mời gọi tín hữu đến rước Mình Thánh Chúa. Và cộng đoàn dâng lời 

ca nguyện:  

« Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xoá tội trần gian, xin thương xót chúng con 

 Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xoá tội trần gian, xin thương xót chúng con 

Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xoá tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con » 

 

Cầu nguyện: 

Lạy Chúa, 

Xin ban ơn Thánh Thần Chúa để con được khôn ngoan, sáng suốt biết khiêm nhu, tách rời khỏi bản 

ngã tự mãn mà nhìn nhận những thiếu sót lỗi lầm con đã phạm 

Xin ban Thánh Thần Chúa để con dũng cảm tuyên xưng lòng Tin, Cậy Mến, mà rao truyền Lời 

Chúa, làm chứng nhân của lòng Chúa xót thương, và kết hợp cùng Chúa trong bí tích Thánh Thể 

nhiệm mầu. 



(1) « bài ca Nunc Dimittis » 

(2) https://youtu.be/rmXrmBtczDs 

(3) Cách ngôn Hy-Lạp dịch theo tiếng La-tinh có câu: “Nosce te ipsum” (“Ngươi hãy biết mình”, 

người Pháp gọi là “connais toi-même”. 

Ben. Đỗ Quang Vinh 
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