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Kinh Thánh Theo Thánh Gioan 3:14-21 (Gospel: John 3:14-21) 

Như ông Mô-sê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được 

giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời. 

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. 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. 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. 

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. 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. 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." 

 

KINH THÁNH BÌNH LUẬN (Gospel Commentary) 

 (xin bạn đọc suy gẫm Kinh Thánh Gioan 2: 13-25) (facilitator…) 

Trong lúc đi qua sa mạc, nhiều người Do Thái đã bị rắn cắn và một số đã chết. 

Nghe Chúa dậy, ông Mô-sê chế ra một con rắn bằng đồng và móc lên gậy. Ai nhìn 

lên rắn thì được chữa lành. Tương tự, bất cứ ai trông lên Chúa với lòng tin và lòng 

ăn năn đều được cứu rỗi.Tin cậy vào Chúa là một sự lựa chọn để được sống trong 

ánh sáng. Ta có thể mở lòng đón nhận ánh sáng hoặc chối bỏ nó. Sự lựa chọn đều 

tùy thuộc về chính ta. Sự lựa chọn ánh sáng sẽ đưa ta đến Thiên đàng. Chối bỏ ánh 

sang sẽ dẫn ta đến hỏa ngục muôn đời. Thực ra, Chúa chẳng đày bất cứ một ai 

xuống hỏa ngục. Chính chúng ta tự ý và cố tình lựa chọn lối sống không có Chúa. 

 

 



 

C ÂU HỎI CHIA SẺ ĐỨC TIN (Faith sharing questions) 

1. Khi lắng nghe Phúc Âm, những gì khiến bạn chú ý? Tại sao? 

2. Phúc Âm tuần này đã bao gồm lời nói của Thánh Gioan:” 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”. Những gì đã giúp bạn tin vào lòng yêu thương 

vô bờ của Chúa? những gì trong quá khứ cũng như trong hiện tại đã khiến b 

ạn  khó  mà  tin và o lòng Chúa vô biên? 

3. Một số ít giáo dân không mấy tin cậy vào lòng Chúa vô biên và tin rằng có 

hỏa ngục. Bạn nghĩ sao về điều này? 

4. Ông Ni-cô- đê-mô đến gặp Chúa trong đêm tối để dấu diếm người thân quen. 

Nhiều giáo dân cũng không bọc lộ  tuyên xưng đức tin. Những gì đã giúp bạn 

bọc lộ tuyên xưng đức tin về Thiên Chúa? 

5. Chúa dạy những gì qua Phúc Âm về việc hành xử của giáo dân? 


