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Ga 8,12-20 
8:12 Đức Giêsu lại nói với người Dothái: "Tôi là ánh sáng thế gian. Ai theo tôi, sẽ không phải đi 

trong bóng tối, nhưng sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống". Tranh luận về lời chứng của 

Đức Giêsu liên quan đến bản thân Người 
8:13 Người Pharisêu nói với Đức Giêsu: "Ông làm chứng cho chính mình; lời chứng của ông không 

thật!" 
8:14 Người trả lời: "Tôi có làm chứng cho chính mình đi nữa, thì lời chứng của tôi vẫn là chứng 

thật, bởi vì tôi biết tôi từ đâu tới và đi đâu. Còn các ông, các ông không biết tôi từ đâu tới và đi 

đâu. 
8:15 Các ông xét đoán theo kiểu người phàm; phần tôi, tôi không xét đoán ai cả. 
8:16 Mà nếu tôi có xét đoán, thì sự xét đoán của tôi vẫn đúng sự thật, vì không phải chỉ có mình 

tôi, nhưng có tôi và Đấng đã sai tôi. 
8:17 Trong Lề Luật của các ông, có chép rằng lời chứng của hai người là chứng thật. 
8:18 Tôi làm chứng cho chính mình, và Chúa Cha là Đấng đã sai tôi cũng làm chứng cho tôi". 
8:19 Họ liền hỏi người: "Cha ông ở đâu?" Đức Giêsu đáp: "Các ông không biết tôi, cũng chẳng 

biết Cha tôi. Nếu các ông biết tôi, thì hẳn cũng biết Cha tôi". 
8:20 Người đã nói những lời ấy, khi giảng dạy trong Đền Thờ, tại nơi đặt thùng tiền dâng cúng. 

Không có ai bắt Người, vì giờ của Người chưa đến. 

LUỒNG SINH KHÍ MỚI 
Đức Giê-su nói: “Tôi là ánh sáng thế gian. Ai theo tôi, sẽ không phải đi trong bóng tối, nhưng sẽ 
nhận được ánh sáng đem lại sự sống.” (Ga 8,12-20) 
 
Suy niệm: Vụ án xử người phụ nữ ngoại tình là câu chuyện dẫn nhập để thánh Gio-an giúp chúng ta 
hiểu được lời Chúa nói hôm nay. Cái nhìn của Chúa đem lại luồng sinh khí mới: Ngài là nguồn ánh 
sáng đem lại sự sống. Những người tố cáo cũng được cái nhìn của Chúa soi sáng và thấy được sự 
thật tâm hồn mình: một con người cũng mang đầy tội lỗi như ai. Nhưng ánh sáng đó chưa kịp đem 
lại luồng sinh khí mới cho họ, thì họ đã vội rút lui. Còn bị cáo, người phụ nữ ngoại tình, cũng được 
cái nhìn đầy ánh sáng của Chúa chiếu rọi. Nhưng khác một điều, chị vẫn đứng đấy, một mình với 
Chúa, chấp nhận để ánh sáng Chúa soi rọi vào mọi ngõ ngách tâm hồn. Thật kỳ diệu, ánh sáng đó 
biến thành liều thuốc cải tử hoàn sinh. Chẳng những chị khỏi bị ném đá cho đến chết, chị còn được 
biến đổi thành một con người mới, con người được tha thứ tội lỗi: “Tôi cũng không kết án chị. Thôi 
chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa.” 
 
Mời Bạn: Phải chăng biết bao lần bạn đã tránh né cái nhìn của Chúa? Từ nay, bạn đừng trốn tránh 
nữa. Nhưng hãy đến với Ngài trong bí tích Hoà giải để Ngài nhìn bạn và chuyển thông cho bạn sức 
sống mới. 
 
Sống Lời Chúa: Mỗi ngày dành ít phút, đặt mình trước cái nhìn của Chúa để kiểm điểm đời sống. 
 
Cầu nguyện: Lạy Chúa, thân phận yếu đuối tội lỗi của người phụ nữ đáng thương cũng là thân phận 
của con. Biết bao lần con đã phạm tội. Xin giúp con biết ăn năn trở về nhận lãnh ơn tha tội và luôn 
nhắc nhở lòng mình: “Hãy sám hối và từ nay đừng phạm tội nữa”. 
  


