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Ga 3, 31-36 
3:31

 Đấng từ trên cao mà đến, thì ở trên mọi người; kẻ từ đất mà ra, thì 

thuộc về đất và nói những chuyện dưới đất. Đấng từ trời mà đến, thì ở trên 

mọi người; 
3:32

 Người làm chứng về những gì Người đã thấy đã nghe, nhưng chẳng ai 

nhận lời chứng của Người. 
3:33

 Ai nhận lời chứng của Người, thì xác nhận Thiên Chúa là Đấng chân 

thật. 
3:34

 Quả vậy, Đấng được Thiên Chúa sai đi, thì nói những lời của Thiên 

Chúa, vì Thiên Chúa ban Thần Khí cho Người vô ngần vô hạn. 
3:35

 Chúa Cha yêu thương người Con và đã giao mọi sự trong tay Người. 
3:36

 Ai tin vào người Con, thì được sự sống đời đời; còn kẻ nào không chịu 

tin vào người Con, thì không được sự sống, nhưng cơn thịnh nộ của Thiên 

Chúa đè nặng trên kẻ ấy. 

 

Ghi nhớ: “Đấng từ trời mà đến thì ở trên mọi người, Người làm chứng về 

những gì Người đã thấy đã nghe” (Ga 3, 32)  

 

Suy niệm: Không ai có thể làm chứng điều mà mình không thấy, không 

biết. Như Chúa Giêsu đã nói: Không ai đã lên trời, ngoại trừ Con Người, 

Đấng từ trời xuống. Vì thế lời chứng của Chúa Giêsu có một giá trị lớn lao 

về Nước Thiên Chúa vì Người chính là Thiên Chúa. Ai đi theo con đường 

Chúa Giêsu hướng dẫn thì sẽ không bao giờ lạc lối. Chúng ta cũng có thể 

nhìn vào đạo mà chúng ta đang tin giữ là chính đạo của mạc khải, Thiên 

Chúa tỏ lộ tình yêu và con người đáp trả lại tình yêu ấy bằng đời sống gắn 

bó với Chúa qua những công việc, qua những phương tiện làm cho ta được 

gần gũi Chúa ở trong tình thương của Chúa.  

Đứng trước mạc khải của Thiên Chúa thái độ của con người là khiêm tốn 

và cầu nguyện thì mới có thể đón nhận được những ơn ban cao cả vượt quá 

sự hiểu biết của con người.  

 

Sống Lời Chúa: Đọc và tin vào Lời Chúa.  

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa đã mạc khải cho chúng con biết những sự 

cao cả của mầu nhiệm nước Chúa, xin cho chúng con vững niềm tin để can 

đảm sống đức tin ấy trong cuộc sống thường ngày. 


