
THỨ HAI TUẦN II PHỤC SINH – 09/04/2018 

 

Ga 3,1-8 
3:1

 Trong nhóm Pharisêu, có một người tên là Nicôđêmô, một thủ lãnh của 

người Dothái. 
3:2

 Ông đến gặp Đức Giêsu ban đêm. Ông nói với Người: "Thưa Thầy, 

chúng tôi biết: Thầy là một vị tôn sư được Thiên Chúa sai đến. Quả vậy, 

chẳng ai làm được những dấu lạ Thầy làm, nếu Thiên Chúa không ở cùng 

người ấy". 
3:3

 Đức Giêsu trả lời: "Thật, tôi bảo thật ông: không ai có thể thấy Nước 

Thiên Chúa, nếu không được sinh ra bởi ơn trên". 
3:4

 Ông Nicôđêmô thưa: "Một người đã già rồi, làm sao có thể sinh ra 

được? Chẳng lẽ người đó có thể trở vào lòng mẹ lần thứ hai để sinh ra 

sao?" 
3:5

 Đức Giêsu đáp: "Thật, tôi bảo thật ông: không ai có thể vào Nước Thiên 

Chúa, nếu không sinh ra bởi nước và Thần Khí. 
3:6

 Cái gì bởi xác thịt mà sinh ra, thì là xác thịt; còn cái gì bởi Thần Khí 

mà sinh ra, thì là thần khí. 
3:7

 Ông đừng ngạc nhiên vì tôi đã nói: 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". 

 

Ghi nhớ: “Không ai có thể vào nước Thiên Chúa, nếu không sinh lại bởi 

nước và Thần Khí” (Ga 3,5). 

  

Suy niệm: Phải nhờ Phép Rửa Tội và Ơn Chúa Thánh Thần chúng ta mới 

có điều kiện hưởng hạnh phúc đời đời, Chúa Giêsu đã khẳng định như vậy. 

Là Kitô hữu, đã được tái sinh bởi phép Thánh Tẩy, chúng ta được đảm bảo 

sự sống đời đời, với điều kiện là phải sống xứng đáng với ơn làm con 

Chúa, theo sự dẫn dắt  

của Chúa Thánh Thần. Theo đạo thì dễ. Giữ đạo mới khó. Để có thể trung 

thành với Chúa, chúng ta phải chuyên cần cầu nguyện xin Chúa giúp 

chúng ta luôn sống và hành động theo thánh ý của Chúa, trong mọi hoàn 

cảnh.  

 

Sống Lời Chúa: Lời Chúa chính là Kim Chỉ Nam cho người tín hữu.  

 

Cầu nguyện: Xin giúp chúng con trung thành với Chúa, từng chút một 

trong đời sống hằng ngày.  


