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12/01/19 THỨ BẢY SAU LỄ HIỂN LINH 
Ga 3,22-30 
3:22

 Sau đó, Đức Giêsu và các môn đệ đi tới miền Giuđê. Người ở lại nơi ấy với các ông và 

làm phép rửa. 
3:23

 Còn ông Gioan, ông cũng đang làm phép rửa tại Ênôn, gần Salêm, vì ở đấy có nhiều 

nước, và người ta thường đến chịu phép rửa. 
3:24

 Lúc ấy, ông Gioan chưa bị tống giam. 
3:25

 Bấy giờ, có một cuộc tranh luận xảy ra giữa các môn đệ của ông Gioan và một người 

Dothái về việc thanh tẩy. 
3:26

 Họ đến gặp ông Gioan và nói: "Thưa Thầy, người trước đây đã ở với Thầy bên kia 

sông Giođan và được Thầy làm chứng cho, bây giờ ông ấy cũng đang làm phép rửa, và 

thiên hạ đều đến với ông". 
3:27

 Ông Gioan trả lời: "Chẳng ai có thể nhận được gì mà không do Trời ban". 
3:28

 Chính anh em làm chứng cho Thầy là Thầy đã nói: "Tôi đây không phải là Đấng Kitô, 

mà là kẻ được sai đi trước mặt Người". 
3:29

 Ai cưới cô dâu, người ấy là chú rể. Còn người bạn của chú rể đứng đó nghe chàng, thì 

vui mừng hớn hở vì được nghe tiếng nói của chàng. Đó là niềm vui của Thầy, niềm vui ấy 

bây giờ đã trọn vẹn. 
3:30

 Người phải nổi bật lên, còn Thầy phải lu mờ đi. 

 

VAI CHÍNH – VAI PHỤ 

Gio-an trả lời: “Người phải lớn lên, còn thầy phải lu mờ đi.” (Ga 3,30) 

 

Suy niệm: Ai cũng thích mình là người quan trọng, người đóng vai chính. Vì thế, người ta 

luôn cố gắng “đánh bóng” hình ảnh mình để người khác chú ý. Chính do tham vọng vai 

chính này, bao nhiêu cái xấu đã xuất hiện: ganh ghét, tranh đua, chụp mũ, tiêu diệt... Hiểu 

được vậy, chúng ta mới nhận thức được tư cách tuyệt vời của vị Tiền Hô của Đức Giê-su. 

Ý thức vai phụ của mình, Gio-an đã trả lời cho các môn đệ, vốn nặng óc bè phái, khi họ 

phàn nàn với ông về việc thiên hạ đi theo Đức Giê-su: “Người phải nổi bật lên, còn thầy 

phải lu mờ đi.” Dù được thiên hạ kính trọng, Gio-an vui vẻ đóng trọn vai phụ của mình 

khi hướng mọi nổi bật cho vai chính; dù đi trước, ông làm mọi cách để người ta chú ý đến 

Đấng đến sau. Không lạ gì Đấng đến sau ấy đã hết lời khen ngợi ông: “trong số các phàm 

nhân lọt lòng mẹ, chưa có ai cao trọng bằng Gio-an Tẩy Giả” (Mt 11,11). 

 

Mời Bạn: Sống có lý tưởng là sống vì, sống với, và sống cho. Lý tưởng sống của người 

Ki-tô hữu là để danh Chúa được rạng rỡ vinh quang, qua chính đời sống trần thế của mình. 

 

Chia sẻ: Trong những thành công đạt được, bạn đã dành bao nhiêu phần trăm cho Chúa, 

hay cho rằng tất cả do công lao của mình? 

 

Sống Lời Chúa: Quyết tâm sống phần đầu kinh Lạy Cha: “nguyện danh Cha cả sáng, 

nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.” 

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con luôn tìm được niềm vui và hạnh phúc khi là vai phụ 

cho Chúa, để dọn đường cho Chúa đến với các tâm hồn, không lôi kéo người khác chú ý 

đến con, nhưng là với Chúa. Amen. 


