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Ga 8,51-59 
8:51 Thật, tôi bảo thật các ông: ai tuân giữ lời tôi, thì sẽ không bao giờ phải chết". 
8:52 Người Dothái liền nói: "Bây giờ, chúng tôi biết chắc là ông bị quỵ ám. Ông Ápraham đã 

chết, các ngôn sứ cũng vậy; thế mà ông lại nói: "Ai tuân giữ lời tôi, thì sẽ không bao giờ 

phải chết". 
8:53 Chẳng lẽ ông lại cao trọng hơn cha chúng tôi là ông Ápraham sao? Người đã chết, các 

ngôn sứ cũng đã chết. Ông tự coi mình là ai?" 
8:54 Đức Giêsu đáp: "Nếu tôi tôn vinh chính mình, vinh quang của tôi chẳng là gì cả. Đấng 

tôn vinh tôi chính là Cha tôi, Đấng mà các ông gọi là Thiên Chúa của các ông. 
8:55 Các ông không biết Người; còn tôi, tôi biết Người. Nếu tôi nói là tôi không biết Người, 

thì tôi cũng là kẻ nói dối như các ông. Nhưng tôi biết Người và giữ lời Người. 
8:56 Ông Ápraham là cha các ông đã hớn hở vui mừng vì hy vọng được thấy ngày của tôi. 

Ông đã thấy và đã mừng rỡ". 
8:57 "Ông chưa được năm mươi tuổi mà đã thấy ông Ápraham!" 
8:58 Đức Giêsu đáp: "Thật, tôi bảo thật các ông: trước khi có ông Ápraham, thì tôi, Tôi Hằng 

Hữu!" 
8:59 Họ liền lượm đá để ném Người. Nhưng Đức Giêsu lánh đi và ra khỏi Đền Thờ. 

 

KHIÊM NHƯỜNG NHƯ CHÚA 

Đức Giê-su đáp: “Nếu tôi tôn vinh chính mình, vinh quang của tôi chẳng là gì cả. Đấng 

tôn vinh tôi chính là Cha tôi, Đấng mà các ông gọi là Thiên Chúa của các ông.” (Ga 

8,54)  

 

Suy niệm: Trước mắt người đời, cách Chúa Giê-su hành động thật khác thường. Khi dân 

chúng muốn tôn Ngài lên làm vua, thì Ngài trốn đi (x. Ga 6,15). Thế nhưng trước toà án của 

Phi-la-tô, trước nguy cơ mất cả mạng sống, Chúa lại dõng dạc trả lời: “Chính ngài nói rằng 

tôi là vua” (Ga 18,37) để rồi Ngài sẽ bị quân lính đội vòng gai và nhục mạ chế diễu: “Vạn 

tuế Vua dân Do Thái” (Mt 27,29). Vì thế mà người Do Thái quả quyết rằng Ngài “bị quỷ 

ám” (x. Ga 8,52). Điểm khác biệt nơi Đức Giê-su là Ngài không tự tôn vinh chính mình để 

tìm kiếm vinh quang theo kiểu người đời là thứ vinh quang chóng qua. Trái lại Ngài chỉ tìm 

vinh quang từ nơi Chúa Cha. Đó là động lực giúp Ngài trung thành với sứ mạng.  

Mời Bạn: Nếu bạn bị người khác hiểu lầm, chê cười hay chống đối, bạn cũng đừng nản 

lòng nhụt chí, vì Chúa Giê-su luôn hiểu bạn và yêu thương bạn, Ngài cũng đã nêu gương 

khiêm nhường để bạn có thêm nghị lực vượt qua tất cả. Khi bạn không tự phụ khoe khoang, 

cũng không muốn người khác khen thưởng tùng phục mình thì Chúa sẽ nâng bạn lên, như 

thánh Phê-rô đã viết: “Anh em hãy tự khiêm tự hạ dưới bàn tay uy quyền của Thiên Chúa, 

Người sẽ cất nhắc anh em khi đến thời Người đã định” (1Pr 5,6). 

Sống Lời Chúa: Lặp lại quyết tâm chọn làm một việc trong ngày để vinh danh Chúa; cuối 

ngày kiểm điểm việc thực hiện đó. 

Cầu nguyện: Đọc kinh Sáng Danh với tâm tình sốt sắng. 

 

  


