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Th. Xin-vét-tê I, Giáo hoàng 

Ga 1,1-18 
1:1 Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và Ngôi Lời là Thiên 
Chúa. 
1:2 Lúc khởi đầu, Người vẫn hướng về Thiên Chúa. 
1:3 Nhờ Ngôi Lời, vạn vật được tạo thành, và không có Người, thì chẳng có gì được tạo 
thành. 
1:4 Điều đã được tạo thành ở nơi Người là sự sống, và sự sống là ánh sáng cho nhân loại. 
1:5 Ánh sáng chiếu soi trong bóng tối, và bóng tối đã không diệt được ánh sáng. 
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. 
1:9 Ngôi Lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người. 
1:10 Người ở giữa thế gian, và thế gian đã nhờ Người mà có, nhưng lại không nhận biết 
Người. 
1:11 Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận. 
1:12 Còn những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh Người, thì Người cho họ quyền 
trở nên con Thiên Chúa. 
1:13 Họ được sinh ra, không phải do khí huyết, cũng chẳng do ước muốn của nhục thể, 
hoặc do ước muốn của người đàn ông, nhưng do bởi Thiên Chúa. 
1:14 Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Chúng tôi đã được nhìn 
thấy vinh quang của Người, vinh quang mà Chúa Cha ban cho Người, là Con Một đầy 
tràn ân sủng và sự thật. 
1:15 Ông Gioan làm chứng về Người, ông tuyên bố: "Đây là Đấng mà tôi đã nói: Người đến 
sau tôi, nhưng trổi hơn tôi, vì có trước tôi." 
1:16 Từ nguồn sung mãn của Người, tất cả chúng ta đã lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác. 
1:17 Quả thế, Lề Luật đã được Thiên Chúa ban qua ông Môsê, còn ân sủng và sự thật, thì 
nhờ Đức Giêsu Kitô mà có. 
1:18 Không ai đã thấy Thiên Chúa bao giờ; nhưng Con Một là Thiên Chúa và là Đấng hằng 
ở nơi cung lòng Chúa Cha, chính Người đã tỏ cho chúng ta biết. 
 

CHÚNG TÔI ĐÃ THẤY NGÀI 
“Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta.” (Ga 1,14) 

 

Suy niệm: Tin Mừng của thánh Gioan được gọi là Tin Mừng của mắt phượng hoàng. Người ta tin 

rằng phượng hoàng là sinh vật duy nhất có thể nhìn thẳng vào mặt trời mà không bị chói mắt. Gioan 

cũng nhìn thẳng vào những mầu nhiệm và sự thật muôn đời của Thiên Chúa, được bày tỏ qua Đức 

Giêsu Kitô, Đấng là Ngôi Lời Thiên Chúa, đã mặc lấy xác phàm, cư ngụ giữa con người. Gioan 

mạnh dạn làm chứng rằng mình đã ở với Ngài, đụng chạm đến Ngài, tận mắt nhìn thấy những dấu 

lạ Ngài làm cho thấy chân tướng Thiên Chúa của Ngài. Ông mở đầu Tin Mừng bằng cách giới thiệu 

Ngài là sự sống, ánh sáng, ân sủng và sự thật; rồi sẽ khéo léo triển khai những đặc tính ấy trong suốt 

sách Tin Mừng của mình.  

Mời Bạn: “Lời, dĩ nhiên, là thứ thuốc mạnh nhất được con người sử dụng” (nhà văn R. Kipling). 

Thánh Gioan đã dùng lời trong Tin Mừng để làm chứng Đức Giêsu là Thiên Chúa làm người. Noi 

gương thánh nhân, bạn cũng có thể dùng lời của mình để giới thiệu Ngài cho người đương thời. 

Giới thiệu bằng lời nói xác tín về Ngài, đi kèm với lời được diễn đạt bằng đời sống tốt đẹp, yêu 

thương và chia sẻ của bạn. 

Sống Lời Chúa: Tôi sẽ không ngại ngùng trình bày Đức Giêsu, Tin Mừng của Ngài, cho một người 

bạn, hay cho một người thân chưa biết Chúa. 

Cầu nguyện: Lạy Ngôi Lời Thiên Chúa rất đáng mến, xin dạy con biết sống quảng đại, biết phụng 

sự Chúa cho xứng với uy linh Ngài, biết cho đi mà không tính toán, biết chiến đấu không ngại 

thương tích, biết hiến thân mà không mong chờ phần thưởng nào ngoài việc chu toàn Thánh Ý 

Chúa. Amen. 

 


