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Ga 9,1-41

THIÊN CHÚA LÀ ÁNH SÁNG

"Bao lâu Thầy còn ở thế gian, Thầy là ánh sáng thế gian." (Ga 9,5)

SỐNG VÀ CHIA SẺ LỜI CHÚA: Volta, người sáng chế ra pin Volta năm 1880, và cũng năm đó,
Edison, người hoàn thiện phát minh bóng đèn tròn đốt bằng dây tóc trong chân không để đưa
vào sản xuất hàng loạt đã giúp cho nhân loại mau chóng thoát khỏi cảnh tăm tối và được sống
trong tràn ngập ánh sáng, cả hai ông cho biết họ tuyên xưng niềm tin vào Thiên Chúa, Ngài là
vị kỹ sư vĩ đại nhất mà họ đặc biệt tôn trọng.

Những nhà bác học này nhắc chúng ta nhớ đến Thiên Chúa là Đấng tạo thành ánh sáng. Và
Ngài cũng chính là Ánh Sáng, ánh sáng thiêng liêng soi sáng chúng ta đi vào cõi mầu nhiệm để
cảm nhận được Chân Lý ở nơi Thiên Chúa. Tin Mừng Gio-an cho biết Ánh Sáng đó đã đến thế
gian. Ánh sáng đó là chính Đức Giê-su: "Thầy là ánh sáng thế gian" (Ga 9,5).

Mời Bạn CHIA SẺ: Triết gia Plato nói: "Bi kịch thực sự cho con người là khi họ sợ hãi ánh
sáng." Nhờ ánh sáng chúng ta thấy được vẻ đẹp của vũ trụ. Thật là tai hoạ nếu như ánh sáng
đó mất đi.

Thế nhưng còn bi kịch hơn khi người ta thấy hoặc sợ hãi trước ánh sáng siêu nhiên, vì lúc đó họ
sẽ không thể chiêm ngưỡng Thiên Chúa. Đức Giê-su là chính Ánh Sáng đó.
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Ngài kéo chúng ta từ chốn tối tăm tội lỗi để trở nên con cái sự sáng. Ngài là ánh sáng chiếu soi
vào trái tim và tâm trí chúng ta, để trái tim chúng ta bừng nóng vì được yêu thương, để tâm trí
chúng ta được no thỏa hạnh phúc, vì thấy hướng đi và ý nghĩa của cuộc đời.

Sống Lời Chúa: Dâng lời tạ ơn vì được biết Chúa Giêsu là ánh sáng thật.

Cầu nguyện: Lạy Chúa xin mở mắt cho con nhìn thấy ánh sáng tình yêu Chúa và THÁNH
THẦN CHÚA giúp con loan truyền ánh sáng của Chúa ĐẾN CHO MỌI NGƯỜI. Amen.
GPCANTHO

------------------------
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