
CHÚNG TA ĐANG TÌM KIẾM GÌ 
TRONG ĐỜI 

Chúa Nhật Tuần II - Mùa Thường Niên 
(1 Sm 3:3b-10.19; 1 Cr 6:13c-15a.17-20; Ga 

1:35-42) 

Kinh nghiệm cuộc sống thường ngày dạy 
rằng con người thường đi tìm kiếm những 
gì họ đã mất hoặc những gì quan trọng cho 
cuộc sống của họ. Những gì càng quan 
trọng thì con người càng tìm mọi cách để 
đạt được, để chiếm lấy cho riêng mình. Các bài đọc lời Chúa trong Chúa Nhật thứ 
hai Thường Niên đặt trước chúng ta một câu hỏi quan trọng cho ý nghĩa đời mình, 
đó là: Tôi đang tìm kiếm điều gì? Hoặc đúng hơn, điều gì quan trọng nhất trong 
cuộc đời của tôi? Chúng ta cũng có thể suy gẫm các bài đọc lời Chúa từ lăng kính 
của ơn gọi: Chúa gọi – con người đáp trả. Hay nói cách cụ thể, các bài đọc trong 
Chúa Nhật hôm nay trình bày hành trình ơn gọi của người Kitô hữu nói chung và 
của những người thánh hiến nói riêng. Bài đọc 1 thuật lại cho chúng ta câu chuyện 
của cậu bé Samuen trong nhưng ngày đầu đời ở trong đền thờ Đức Chúa. Cậu bé 
cũng đi tìm điều quan trọng nhất mang lại ý nghĩa cho đời mình. Câu chuyện của 
cậu xảy ra trong đêm như sau: [“Khi ấy, Samuen đang ngủ trong đền thờ Đức Chúa, 
nơi có đặt Hòm Bia Thiên Chúa]. 

Đức Chúa: Samuen, Samuen 
Samuen: “Dạ, con đây!” [rồi chạy lại với ông Êli và thưa: “Dạ, con đây, thầy gọi con.”] 
Êli: “Thầy không gọi con đâu. Con về ngủ đi.” 
Đức Chúa: Samuen, Samuen 
Samuen: “Dạ, con đây, thầy gọi con.”  
Ông Êli: “Thầy không gọi con đâu, con ạ. Con về ngủ đi.”  
[Bấy giờ Samuen chưa biết Đức Chúa, và lời Đức Chúa chưa được mặc khải cho cậu.]  
Đức Chúa: Samuen, Samuen 
Samuen: “Dạ, con đây, thầy gọi con.”  
[Bấy giờ ông Êli hiểu là Đức Chúa gọi cậu bé.] 
Êli: “Con về ngủ đi, và hễ có ai gọi con thì con thưa: ‘Lạy Đức Chúa, xin Ngài phán, 

vì tôi tớ Ngài đang lắng nghe.’” 
Đức Chúa: “Samuen! Samuen!”  
Samuen: “Xin Ngài phán, vì tôi tớ Ngài đang lắng nghe.” 

Đây là một câu chuyện đẹp kể lại hành trình của một người tìm kiếm Thiên Chúa 
trong bóng đêm cuộc đời, của một người “chưa biết Đức Chúa, chưa quen với tiếng 
nói của Ngài. Từ câu chuyện, chúng ta có thể rút ra những điều sau để suy gẫm: (1) 
Chúa đến gọi chúng ta nhiều lần bóng đêm của cuộc sống nên chúng ta phải luôn 
tĩnh thức; (2) tiếng Chúa dễ dàng bị lẫn lộn với tiếng người khác nếu chúng ta 
không quen tiếng Ngài [ít chìm đắm trong cầu nguyện] và không lắng nghe cách 
cẩn thận; (3) chúng ta cần người khác giúp để nhận ra tiếng Chúa. Samuen đã nhờ 
đến Êli để nhận ra tiếng Chúa nói với mình. Sống trong thế giới chủ nghĩa cá nhân 



hôm nay, chúng ta nhân danh quyền “riêng tư” để rồi đóng kín tâm hồn mình lại, 
sống với thái độ hoài nghi và tự đủ. Cuối cùng, chúng ta nhận ra mình đang uống 
chính “thuốc độc” của sự cô đơn và vô vị của cuộc sống [của đời thánh hiến]. Con 
người là một chủ thể cần đến tương quan với người khác để phát triển tất cả những 
tiềm năng của mình hầu đạt đến sự phát triển toàn diện.  

Chi tiết cuối cùng đáng để chúng ta suy gẫm trong bài đọc 1 là lời kết của câu 
chuyện: “Samuen lớn lên. Đức Chúa ở với ông và Người không để cho một lời nào 
của Người ra vô hiệu.” Khi lắng nghe tiếng Chúa và đáp lại, chúng ta sẽ nhận ra rằng 
lời Chúa có sức biến đổi chúng ta cách kỳ diệu để rồi như Thánh Phaolô nói, từ nay 
không còn là tôi sống mà là Đức Kitô sống trong tôi (x. Gl 2:20). Thật vậy, những ai 
để cho Đức Kitô lớn lên trong tim mình mỗi ngày sẽ nhận ra chính Đức Kitô làm 
việc trong chúng ta, nói trong chúng ta, yêu thương và tha thứ trong chúng ta. Hãy 
để cho Đức Kitô chiếm trọn con tim bạn, bạn sẽ hiểu thế nào là tình yêu thật. 

Về phần mình, Thánh Phaolô trong bài đọc 2 chỉ ra vẻ đẹp của thân xác. Sống trong 
một xã hội mà con người xem thân xác là một “món hàng để trao đổi,” “một phương 
tiện để thoả mãn khoái lạc,” lời khuyên dạy của Thánh Phaolô trở nên thật khẩn 
thiết. Ngài nói cho các tín hữu Côrintô thời đó [và chúng ta hôm nay] biết rằng, mục 
đích của “thân xác con người không phải để gian dâm, mà để phụng sự Chúa, vì 
Chúa làm chủ thân xác” (1 Cr 6:13c). Vì để phụng sự Thiên Chúa, thân xác chúng ta 
cũng được chia sẻ trong vinh quang phục sinh: “Thiên Chúa đã làm cho Chúa Kitô 
sống lại; chính Người cũng sẽ dùng quyền năng của mình mà làm cho chúng ta sống 
lại” (1 Cr 6:14). Bên cạnh đó, Thánh Phaolô còn chỉ ra rằng thân xác chúng ta là 
“thân thể Đức Kitô” và là “Đền Thờ của Chúa Thánh Thần.” Nếu lưu ý cẩn thận, 
chúng ta nhận ra điểm quan trọng này, đó là Thánh Phaolô chỉ ra việc thân xác 
được chia sẻ trong mầu nhiệm Ba Ngôi [phụng sự Chúa Cha, thân thể Đức Kitô và 
Đền Thờ Chúa Thánh Thần]. Như thế, thân xác chúng ta có giá trị rất cao quý: “Vậy 
anh em hãy tôn vinh Thiên Chúa nơi thân xác anh em” (1 Cr 6:20). 

Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại cho chúng 
ta cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và các môn 
đệ đầu tiên. Tuy nhiên, chúng ta chỉ hiểu 
được câu chuyện nếu chúng ta đặt nó vào 
bối cảnh của lời chứng của Gioan Tẩy Giả 
về Chúa Giêsu. Trong đoạn đi trước trình 
thuật hôm nay (Ga 1:29-34), Gioan Tẩy Giã 
đã làm chứng cho người Do Thái rằng 
Chúa Giêsu là “Chiên Thiên Chúa.” Điều 
này cũng được ông lặp lại cho hai người 

trong nhóm môn đệ của ông: “Khi ấy, ông Gioan đang đứng với hai người trong 
nhóm môn đệ của ông. Thấy Đức Giêsu đi ngang qua, ông lên tiếng nói: ‘Đây là 
Chiên Thiên Chúa’” (Ga 1:35-36). Theo các học giả Kinh Thánh, đề tài chính của bài 
Tin Mừng hôm nay tập trung vào Chúa Giêsu là Chiên Thiên Chúa. Trong khi truyền thống 
của Tin Mừng Nhất Lãm nói về việc Chúa Giêsu được Gioan Tẩy Giả làm phép rửa và Chúa 
Thánh Thần đáp xuống dưới hình chim bồ câu (x. Mc 1:11; Lc 3:22; Mt 3:17), Tin Mừng 



Thánh Gioan trình bày cảnh Chúa Giêsu rửa tội mà trong đó Gioan Tẩy Giả đã làm chứng 
hai lần cho ‘Israel’ về Chúa Giêsu. Bởi vì Tin Mừng Thánh Gioan không nhấn mạnh đến 
việc đền tội như là mục đích chính của việc Chúa Giêsu bị đóng đinh và được tôn vinh, việc 
làm chứng của Gioan Tẩy Giả về Chúa Giêsu là Chiên Thiên Chúa phải phản ánh truyền 
thống của cộng đoàn đầu tiên. Chúa Giêsu là ‘con chiên’ có thể là hình ảnh đại diện cho 
một sự phối hợp giữa hai hình ảnh của các Kitô hữu tiên khởi, đó là (1) Người Tôi Tớ Đau 
khổ của Isaia (x. Is 52:13-53:12), Đấng sẽ bị dẫn đi làm thịt như một con chiên (Is 53:7) 
và gánh lấy tội chúng ta (Is 53:4); và (2) cái chết của Chúa Giêsu như là Con Chiên Vượt 
Qua. Hình ảnh này rất quen thuộc với những người Do Thái. Vì vậy, khi vừa nghe Gioan 
Tẩy Giả giới thiệu, hai môn đệ của ông liền đi theo Chúa Giêsu, và cuộc gặp gỡ đối thoại 
giữa Chúa Giêsu và các môn đệ đầu tiên được bắt đầu:  

Đức Giêsu: “Các anh tìm gì thế?” 
Hai môn đệ: “Thưa Rápbi (nghĩa là thưa Thầy), Thầy ở đâu?” 
Đức Giêsu: “Đến mà xem.”  

Cuộc đối thoại thật ngắn ngủi, nhưng thật giàu ý nghĩa cho hành trình ơn gọi của 
người Kitô hữu. Chúa Giêsu biết mỗi người chúng ta luôn đi tìm kiếm hạnh phúc, 
mục đích và ý nghĩa cho cuộc sống của mình. Câu hỏi đầu tiên của Ngài đánh vào 
khát vọng của chúng ta: “Chúng ta đang tìm gì trong cuộc sống?” Câu trả lời của hai 
môn đệ Gioan Tẩy Giả đáng làm chúng ta suy gẫm: Các ông không đi tìm kiếm gì 
khác ngoài “nơi ở/nơi cư ngụ” của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu không chỉ cho họ mà 
mời gọi họ “đến và xem.” Thế rồi, “họ đã đến xem chỗ Người ở, và ở lại với Người 
ngày hôm ấy” (Ga 1:39). Những lời này chỉ cho thấy việc quan trọng đầu tiên của 
người môn đệ không phải là làm điều gì, mà “đến” – “xem” – “ở lại” với Chúa Giêsu. 
Chỉ những người môn đệ nào thực hiện ba điều này mới có khả năng đi làm chứng 
cho người khác về Chúa Giêsu như ông Anrê đã làm trong phần kế tiếp của bài Tin 
Mừng hôm nay: Ông Anrê, anh ông Simôn Phêrô, là một trong hai người đã nghe 
ông Gioan nói và đi theo Đức Giêsu. Trước hết, ông gặp em mình là ông Simôn và 
nói: ‘Chúng tôi đã gặp Đấng Mêsia’ (nghĩa là Đấng Kitô). Rồi ông dẫn em mình đến 
gặp Đức Giêsu. Đức Giêsu nhìn ông 
Simôn và nói: “Anh là Simôn, con ông 
Gioan, anh sẽ được gọi là Kêpha” (tức là 
Phêrô)” (Ga 1:40-42). Chi tiết này chỉ ra 
cho chúng ta chân lý sau: Niềm vui được 
đến, được xem, được ở lại với Chúa 
Giêsu phải được chia sẻ. Nói cách khác, 
những người sống niềm vui làm chứng 
cho Chúa Giêsu là những người đã đến, 
đã xem và đã ở lại với Chúa Giêsu. Bạn 
thì thế nào: Bạn đã đến, đã xem và đã ở 
lại với Chúa Giêsu chưa? 


