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Ga 17, 1 - 11a 
17:1 Nói thế xong, Đức Giêsu ngước mắt lên trời và nói rằng: "Lạy Cha, giờ đã đến! Xin 
Cha tôn vinh Con Cha để Con Cha tôn vinh Cha, 
17:2 theo quyền năng Cha đã ban cho Người trên mọi phàm nhân để Người ban sự 
sống đời đời cho tất cả những ai Cha đã ban cho Người. 
17:3 Mà sự sống đời đời đó là họ nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và 
nhận biết Đấng Cha đã sai đến, là Giêsu Kitô. 
17:4 Phần con, con đã tôn vinh Cha ở dưới đất, khi hoàn tất công trình Cha đã giao 
cho con làm. 
17:5 Vậy lạy Cha, giờ đây, xin Cha tôn vinh con bên Cha: xin ban cho con vinh quang 
mà con vẫn được hưởng bên Cha trước khi có thế gian. 
17:6 Những kẻ Cha đã chọn từ giữa thế gian mà ban cho con, con đã cho họ biết danh 
Cha. Họ thuộc về Cha, Cha đã ban họ cho con, và họ đã tuân giữ lời Cha. 
17:7 Giờ đây, họ biết rằng tất cả những gì Cha ban cho con đều do bởi Cha, vì con đã 
ban cho họ lời mà Cha đã ban cho con; họ đã nhận những lời ấy, họ biết thật rằng 
con đã từ Cha mà đến, và họ đã tin là Cha đã sai con. 
17:9 Con cầu nguyện cho họ. Con không cầu nguyện cho thế gian, nhưng cho những 
kẻ Cha đã ban cho con, bởi vì họ thuộc về Cha. 
17:10 Tất cả những gì của con đều là của Cha, tất cả những gì của Cha đều là của con; 
và con được tôn vinh nơi họ. 
17:11a Con không còn ở trong thế gian nữa, nhưng họ, họ ở trong thế gian; phần con, 
con đến cùng Cha.  
 
1. Ghi nhớ: “Xin Cha tôn vinh Con Cha để Con Cha tôn vinh Cha”. (Ga17,1) 
 
2. Suy niệm: Trước cuộc khổ nạn Chúa Giêsu tỏ ra điềm tĩnh và can đảm. Cả cuộc 

sống trần gian Ngài cố gắng thực hiện một điều duy nhất đó là tôn vinh Chúa Cha. 

Ngài chấp nhận tất cả trong sự vâng phục. Hy sinh nào ngài cũng đón lấy, gian khổ 

nào Ngài cũng chịu được, nhục nhã nào Ngài cũng chấp nhận. 
 
Cuộc sống con người nhiều lúc bỏ Chúa cách dễ dàng. Dễ dàng tuôn ra những lời 

trách cứ Chúa khi gặp khó khăn. Nhiều lần chúng con sống bất tuân luật Chúa, phản 

bội và quên lãng tình Ngài đã thực hiện cho chúng con. Vì thế để phụng sự Chúa Cha 

chúng con cần có một đời sống khôn ngoan và thánh thiện. Có thế mọi việc chúng 

con làm không vì vinh quang cho mình nhưng tất cả vì vinh quang của Cha trên trời. 
 
3. Sống Lời Chúa: Sống khiêm nhường trong lời nói và việc làm. 
 
4. Cầu nguyện:Lạy Chúa, xin trợ giúp những anh chị em chúng con đang gặp khó 
khăn trong đời sống đức tin, xin gìn giữ họ trong tình yêu của Chúa. Amen. 


