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Ga 1,19-28 
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. 

 
SỐNG KHIÊM TỐN NHƯ GIO-AN 

  

Ông Gio-an trả lời: “Tôi đây 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.” (Ga 1,26-27) 

Suy niệm: Trong xã hội hôm nay, có những người làm đủ chiêu trò: đạo văn, đạo nhạc, 
phát ngôn gây sốc, v.v… để tự thể hiện, để nổi tiếng. Trong bối cảnh đó, Gio-an lại làm 
chứng cho điều ngược lại: giản dị và khiêm tốn. Gio-an nhận mình không đáng cởi quai 
dép cho Đấng đến sau, mặc dù khi đó dân chúng lũ lượt kéo đến nghe Gio-an rao giảng 
(Mt 2,5). Lối sống đạm bạc, giản dị và lời giảng kêu gọi sám hối của ông đánh động nhiều 
người đến xin chịu phép rửa. Gio-an càng khiêm tốn khi từ chối danh hiệu là Đấng Ki-tô, 
hay Ê-li-a (Ml 4,5), hay một trong các vị ngôn sứ, mà chỉ nhận mình là “tiếng hô trong 
hoang địa” (Is 40, 3) đến để làm chứng cho “Lời” là Con Một Thiên Chúa. 
Mời Bạn: Sống khiêm tốn như Gio-an thật không dễ, hơn nữa, khi bạn được nhiều lời 
khen ngợi hay thành công trong cuộc sống. Nhưng khi nhìn nhận rằng: “Mọi ơn lành và 
mọi phúc lộc hoàn hảo đều do từ trên” (Gc 1,17), thì bạn sẽ khiêm tốn tạ ơn Chúa và 
vận dụng mọi sự để phục vụ cuộc sống ngày thêm tốt đẹp, nhất là khiêm tốn qui hướng 
về Chúa để làm sáng danh Ngài. 
Chia sẻ: Bạn đã khiêm tốn làm chứng về Chúa cho người khác như thế nào? 

Sống Lời Chúa: Sống hiền lành, khiêm nhu, chan hòa giữa mọi người, để biểu lộ nét 
nhân hậu, từ ái bao la của Chúa. 
Cầu nguyện: Lạy Chúa, mọi sự đều là ân ban của Chúa, xin cho con luôn khiêm tốn để 
Chúa lớn lên trong mọi người và để mọi người được thăng tiến hơn trong tình yêu của 
Chúa. Amen. 
  


