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17/12/17 CHÚA NHẬT TUẦN 3 MV – B  

Ga 1,6-8.19-28 

1:6 Có một người được Thiên Chúa sai đến, tên là Gioan. 

1:7 Ông đến để làm chứng, và làm chứng về ánh sáng, để mọi người nhờ ông mà tin. 

1:8 Ông không phải là ánh sáng, nhưng ông đến để làm chứng về ánh sáng. 

1:19 Và đây là lời chứng của ông Gioan, khi người Dothái từ Giêrusalem cử một số tư tế và 

mấy thầy Lêvi đến hỏi ông: "Ông là ai?" 

1:20 Ông tuyên bố thẳng thắn, ông tuyên bố rằng: "Tôi không phải là Đấng Kitô". 

1:21 Họ lại hỏi ông: "Vậy thì thế nào? Ông có phải là ông Êlia không?" Ông nói: "Không phải." - 

"Ông có phải là vị ngôn sứ chăng?" Ông đáp: "Không." 

1:22 Họ liền nói với ông: "Thế ông là ai, để chúng tôi còn trả lời cho những người đã cử chúng 

tôi đến? Ông nói gì về chính ông?" 

1:23 Ông nói: Tôi là tiếng người hô trong hoang địa: Hãy sửa đường cho thẳng để Đức Chúa 

đi, như ngôn sứ I-sai-a đã nói. 

1:24 Trong nhóm được cử đi, có mấy người thuộc phái Pharisêu. 

1:25 Họ hỏi ông: "Vậy tại sao ông làm phép rửa, nếu ông không phải là Đấng Kitô, cũng không 

phải là ông Êlia hay vị ngôn sứ?" 

1:26 Ông Gioan trả lời: "Tôi đây làm phép rửa trong nước. Nhưng có một vị đang ở giữa các 

ông mà các ông không biết. 

1:27 Người sẽ đến sau tôi và tôi không đáng cởi quai dép cho Người." 

1:28 Các việc đó đã xảy ra tại Bêtania, bên kia sông Giođan, nơi ông Gioan làm phép rửa. 

THẮP SÁNG NIỀM TIN KI-TÔ 

“Ông đến để làm chứng, và làm chứng về ánh sáng, để mọi người nhờ ông mà tin.” 

(Ga 1,7) 

Suy niệm: Công dụng của cây nến là để thắp sáng. Để có ánh sáng lan tỏa, cây nến phải 

chịu tiêu hao và tàn lụi. Vâng, chỉ khi chấp nhận bị lụi tàn, kết thúc sự hiện hữu ngắn ngủi, 

thì cây nến mới có ích cho con người. Gio-an Tẩy Giả là cây nến tỏa sáng cho con người 

thấy Đấng Cứu Thế. Cây nến Gio-an toả hai loại ánh sáng cho nhân loại: ánh sáng khiêm 

tốn và ánh sáng sự thật. Ông thẳng thắn ba lần nói tiếng “không” với giới lãnh đạo: ông 

không là Đấng Ki-tô, cũng chẳng phải là Ê-li-a hay vị ngôn sứ. Ông khiêm tốn nhận mình 

chỉ là người dọn đường cho Đấng Thiên Sai cao cả hơn mình. Ông toả ánh sáng sự thật khi 

tử vì đạo vì đã can đảm lên án lối sống vô luân của bạo vương Hêrôđê. 

Mời Bạn: Bạn cũng là cây nến của Đức Ki-tô, Ngài đã trao cho bạn sứ mạng thắp sáng 

niềm tin Ki-tô cho con người thời đại hôm nay. Giữa một thế giới bị thống trị do bóng tối 

của giả dối, bạo lực, tham nhũng, suy đồi luân lý, Chúa Ki-tô mời bạn làm bừng lên ngọn 

lửa nhân ái, sự thật, khiêm tốn, tín thác, và kính sợ Thiên Chúa. Mời bạn thinh lặng suy 

gẫm và quyết tâm thực hiện. 

Chia sẻ: Có bao giờ bạn thao thức và vạch ra một chương trình cụ thể, để thắp sáng niềm 

tin Ki-tô cho môi trường bạn đang sống không? 

Sống Lời Chúa: Chấp nhận những hy sinh và cả đau khổ để thực hiện sứ mạng ngọn nến 

Ki-tô cho người lân cận. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin cho chúng con nhớ rằng mình là ngọn nến Ki-tô, để 

chúng con luôn tỏa sáng ngọn lửa niềm tin Ki-tô trong môi trường chúng con đang sống. 

Amen. 


