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Ga 3, 7b-15 
3:b7 

Các ông cần phải được sinh ra bởi ơn trên. 
3:8

 Gió muốn thổi đâu thì thổi; ông nghe tiếng gió, nhưng không biết gió từ đâu 

đến và thổi đi đâu. Ai bởi Thần Khí mà sinh ra thì cũng vậy". 
3:9

 Ông Nicôđêmô hỏi Người: "Làm sao những chuyện ấy có thể xảy ra được?" 
3:10

 Đức Giêsu đáp: "Ông là bậc thầy trong dân Ítraen, mà lại không biết những 

chuyện ấy! 
3:11

 Thật, tôi bảo thật ông: chúng tôi nói những điều chúng tôi biết, chúng tôi 

làm chứng về những điều chúng tôi đã thấy, nhưng các ông không nhận lời 

chứng của chúng tôi. 
3:12

 Nếu tôi nói với các ông về những chuyện dưới đất mà các ông còn không tin, 

thì giả như tôi nói với các ông về những chuyện trên trời, làm sao các ông tin 

được? 
3:13

 Không ai đã lên trời, ngoại trừ Con Người, Đấng từ trời xuống. 
3:14

 Như ông Môsê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ 

phải được giương cao như vậy, 
3:15

 để ai tin vào Người thì được sống muôn đời. 

 

Ghi nhớ: “Như ông Môsê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng 

sẽ phải được giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời” 

(Ga 3, 14)  

 

Suy niệm: Sách Giáo lý hội thánh công giáo khẳng định: lý trí là một trong 

những con đường mà con người có thể nhận biết Thiên Chúa. Nhưng duy chỉ có 

bằng lý trí không thôi thì không thể nhận biết những sự mầu nhiệm cao vời của 

Thiên Chúa mà còn phải nhờ “ơn trên” thì con người mới có thể nhận và tin vào 

Thiên Chúa. Sự sống muôn đời không phải là một đối tượng cho con người hiểu 

biết mà là một hồng ân ban không của Thiên Chúa dành cho những ai khiêm tốn 

đón nhận. Muốn đón nhận sự sống đời đời thì con người cần phải được Chúa 

Thánh Thần hướng dẫn, được “ơn trên” dẫn dắt để tin vào sự chết và sống lại 

của Đức Giêsu. Chưa có ai có thể thấy được Chúa Thánh Thần, nhưng có thể dễ 

dàng thấy được tác động của Người trên Giáo hội, trên cuộc đời của mối người 

tín hữu. Hãy lắng nghe và làm theo tác động của Chúa Thánh Thần.  

 

Sống Lời Chúa: Cầu nguyện với Chúa Thánh Thần.  

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Thánh Thần, xin canh tân mọi sự trong ngoài chúng con 

để chúng con thêm lòng tin tưởng nơi Thiên Chúa và hết lòng làm theo sự 

hướng dẫn của Ngài.  

 


