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PHÚC ÂM: Ga 3, 14-21 
 
Khi ấy, Chúa Giêsu nói với Nicôđêmô rằng: "Như Môsê đã treo con rắn lên ở sa mạc thế nào, thì Con Người 
cũng sẽ phải treo lên như vậy, để tất cả những ai tin ở Người, sẽ không bị huỷ diệt, nhưng được sống đời đời. Vì 
Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một mình, để tất cả những ai tin Con Ngài thì không phải hư 
mất, nhưng được sống đời đời, vì Thiên Chúa không sai Con của Ngài giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng 
để thế gian nhờ Con Ngài mà được cứu độ. Ai tin Người Con ấy thì không bị luận phạt. Ai không tin thì đã bị 
luận phạt rồi, vì không tin vào danh Con Một Thiên Chúa; và đây án phạt là sự sáng đã đến thế gian, và người 
đời đã yêu sự tối tăm hơn sự sáng, vì hành động của họ xấu xa. Thật vậy, ai hành động xấu xa thì ghét sự sáng, 
và không đến cùng sự sáng, sợ những việc làm của mình bị khiển trách; nhưng ai hành động trong sự thật thì 
đến cùng sự sáng, để hành động của họ được sáng tỏ là họ đã làm trong Thiên Chúa".        
Đó là lời Chúa. 
 
 
Bình Luận Kinh Thánh (Gospel Commentary)  Gioan 3:14-21 
 

Trên đường qua sa mạc, nhiều người Do Thái bị rắn cắn và một số người trong số họ chết. Theo 
lệnh của Thiên Chúa, Môisen làm một con rắn bằng đồng và dựng nó lên cột. Ai nhìn vào con 
rắn được chữa lành. Tương tự như vậy, tất cả những ai nhìn vào Đấng Kitô với niềm tin và với 
lòng ăn năn thì sẽ được cứu rỗi. Tin vào Đấng Kitô là một sự lựa chọn để sống trong ánh sáng. 
Chúng ta có thể mở lòng đón nhận ánh sáng hoặc có thể từ chối ánh sáng. Sự lựa chọn là của 
chúng ta. Sự chấp nhận ánh sáng sẽ dẫn chúng ta đến thiên đàng. Việc từ chối ánh sáng sẽ dẫn 
chúng ta đến sự nguyền rủa đời đời. Thật ra, Thiên Chúa không muốn một ai xuống hỏa ngục. 
Đó là điều mà chúng ta lựa chọn bằng cách cố ý và có ý thức lựa chọn sống cuộc sống của mình 
mà không có Chúa. 
 
Câu Hỏi Chia Sẻ Đức Tin (Faith Sharing Questions) 
 
1. Chia sẻ với nhóm hoặc với người bên cạnh điều gì đã xúc động bạn nhiều nhất trong Phúc 
âm. Với câu hỏi đầu tiên này, chúng ta hãy cố gắng tránh bình luận về những gì người khác đã 
chia sẻ. Chúng ta chỉ cần chia sẻ những gì trong thâm tâm mình và sau đó để phiên người khác 
chia sẻ. 
 

2. Tin Mừng Chúa Nhật này có câu 3:16 nổi tiếng của Gioan: “Thiên Chúa yêu thương thế gian, 
đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho những ai tin Con Ngài thì không bị hư mất mà được 
sự sống đời đời”. Điều gì đã giúp bạn tin vào tình yêu vô điều kiện của Thiên Chúa dành cho 
bạn? Điều gì trong quá khứ hay trong hiện tại khiến bạn khó tin vào tình yêu vô điều kiện của 
Ngài? 
 
3. Một số người Công giáo, nếu không là số nhiều, gặp khó khăn khi cân bằng tình yêu vô điều 
kiện của Thiên Chúa với niềm tin vào địa ngục. Thì bạn nghĩ sao về điều này? 
 



4. Nicôđêmô đến gặp Chúa Giê-su vào ban đêm để các đồng nghiệp của ông không biết ông quan 
tâm đến Chúa Giê-su. Nhiều người Công giáo rất kín đáo im lặng về lòng tin của họ. Điều gì đã 
hoặc đang giúp bạn cởi mở hơn về đức tin Công giáo của mình? 
 
5. Nêu một việc trong phúc âm hôm nay đã nói với chúng ta nếu làm môn đệ của Chúa Giêsu 
thì chúng ta cần phải chú ý và hành động như thế nào? 

 
 


