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Ga 3,16-21 
3:16

 Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con 

của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. 
3:17

 Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để 

lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu 

độ. 
3:18

 Ai tin vào Con của Người, thì không bị lên án; nhưng kẻ không tin, thì 

bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con Một Thiên Chúa. 
3:19

 Và đây là bản án: ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng 

bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc họ làm đều xấu xa. 
3:20

 Quả thật, ai làm điều ác, thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh 

sáng, để các việc họ làm khỏi bị chê trách. 
3:21

 Nhưng kẻ sống theo sự thật, thì đến cùng ánh sáng, để thiên hạ thấy rõ: 

các việc của người ấy đã được thực hiện trong Thiên Chúa". 

 

Ghi nhớ: “Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên 

án thế gian, nhưng là để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ”. 

(Ga 3, 17)  

 

Suy niệm: Thiên Chúa là tình yêu. Chính vì tình yêu mà Thiên Chúa cho 

các loài thụ tạo thông phần sự vinh quang của Chúa. Qua dòng lịch sử 

Thiên Chúa bằng nhiều cách khác nhau đã biểu tỏ cho con người thấy được 

tình thương của Chúa. Nhưng cao cả hơn hết là nơi Chúa Giêsu Thiên 

Chúa đã cho con người thấy được trọn vẹn khuôn mặt của một Thiên Chúa 

tình thương và hay tha thứ. Thiên Chúa yêu thương thế gian đến nỗi đã ban 

Con Một, một tình yêu được biểu lộ rõ ràng nơi thập giá. Tuy nhiên, tình 

yêu của Thiên Chúa không làm con  

người mất tự do nhưng hoàn toàn tôn trọng sự tự do của con người. Ai 

muốn đón nhận tình yêu của Thiên Chúa thì tin vào Đức Giêsu còn ai 

không muốn đón nhận thì chối từ Người.  

 

Sống Lời Chúa: Sống ơn gọi làm con qua bí tích Rửa Tội.  

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn cảm nghiệm được tình 

yêu mà Chúa dành cho chúng con để chúng con luôn được bình an và hạnh 

phúc vì sống trong tình yêu Chúa.  


