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08/01/22 THỨ BẢY SAU LỄ HIỂN LINH 
Ga 3,22-30 

NIỀM VUI CỦA NGƯỜI VAI PHỤ 

“Người bạn của chú rể đứng đó nghe chàng… Đó là niềm vui 
của thầy, niềm vui ấy bây giờ đã trọn vẹn.” (Ga 3,29 ) 

Suy niệm: “Đừng tưởng cứ khóc là sầu/ Nhiều khi nhỏ lệ mà vui 
trong lòng” (Bùi Giáng). Thi sĩ muốn ngụ ý rằng có những điều ta tưởng 
vậy nhưng không phải vậy, có những tâm tư bên trong vượt lên trên hiện 
tượng bên ngoài. Khi thấy Đức Giê-su cũng làm phép rửa như thầy mình, 
môn đệ Gio-an đã gặp ông than phiền vì có người đang “tranh ngôi 
đoạt vị” với thầy. Tưởng thầy sẽ đứng về phía mình, nào ngờ Gio-an lại 
bày tỏ niềm vui sâu xa, mãn nguyện vì ước nguyện lâu nay của ông đã 
thành tựu. Cuối cùng, Đấng Mê-si-a phải đến nay thực sự đã đến, để ông 
không phải chờ đợi thêm. Ý thức vai phụ là bạn của chú rể, Gio-an vui 
mừng khi chứng kiến lễ cưới long trọng giữa chú rể Giê-su và nàng dâu 
là toàn thể Ít-ra-en. Sống tâm tình cao đẹp đúng như lời ngôn sứ I-sai-a: 
“Như cô dâu là niềm vui cho chú rể, ngươi cũng là niềm vui cho Thiên 
Chúa ngươi thờ” (Is 62,5). 

Mời Bạn: Khi khẳng định mình không phải Đấng Ki-tô mà chỉ là “kẻ 
được sai đi trước mặt Người” (Ga 3,28), Gio-an cho thấy sự khiêm 
nhường tận đáy lòng của một người sống theo sự thật. Ông không cần 
và không muốn tô điểm cho bản thân vượt quá những gì mình có, bởi ý 
thức mình chỉ là người đóng vai phụ. Đơn giản vì sứ vụ của ông là để 
Chúa lớn lên còn mình nhỏ đi. Con người Gio-an là vậy đó. Vậy bạn 
học được gì từ nơi thánh nhân? 

Sống Lời Chúa: Sống nhân đức khiêm nhường là niềm vui sống trong 
ngày. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin cho con biết nhỏ bé đi mỗi ngày, 
để Chúa được lớn lên và làm chủ đời con. Amen. 
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