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THỨ NĂM: 17.05.2018  
 

Ga 17, 20 – 26 
17:20 Con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai 
nhờ lời họ mà tin vào con, 
17:21 để tất cả nên một, như, lạy Cha, Cha ở trong con và con ở trong Cha để họ 
cũng ở trong chúng ta. Như vậy, thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai con. 
17:22 Phần con, con đã ban cho họ vinh quang mà Cha đã ban cho con, để họ 
được nên một như chúng ta là một: 
17:23 Con ở trong họ và Cha ở trong con, để họ được hoàn toàn nên một; như 
vậy, thế gian sẽ nhận biết là chính Cha đã sai con và đã yêu thương họ như đã 
yêu thương con. 
17:24 Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu, thì những người Cha đã ban cho con 
cũng ở đó với con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang của con, vinh quang mà 
Cha đã ban cho con, vì Cha đã yêu thương con trước khi thế gian được tạo 
thành. 
17:25 Lạy Cha là Đấng công chính, thế gian đã không biết Cha, nhưng con, con đã 
biết Cha, và những người này đã biết là chính Cha đã sai con. 
17:26 Con đã cho họ biết danh Cha, và sẽ còn cho họ biết nữa, để tình Cha đã 
yêu thương con, ở trong họ, và con cũng ở trong họ nữa".  
 
1. Ghi nhớ: “Lạy Chúa, xin cho họ nên một như chúng ta” 
 
2. Suy niệm: Ai cũng thấy sự hiệp nhất là điều hết sức cần thiết vì nó tạo nên 

sức mạnh cho một tập thể. Cộng đoàn thiếu hiệp nhất ắt sẽ kéo theo nhiều khó 
khăn. Hiệp nhất như Thiên Chúa quả là điều rất khó nhưng đó là lý tưởng để 

mỗi người vươn lên. Chúa tạo dựng con người bằng tình yêu nên Chúa cũng 
muốn con người hiệp nhất với nhau trong tình yêu. Cần phải tỉnh thức luôn coi 

chừng tội lỗi làm ta xa cách Chúa và xa cách nhau. 
 
Trong giáo hội vẫn còn nhiều chia rẽ gây cản trở cho sự hiệp nhất. Trong họ 

đạo, nơi gia đình vẫn có những bất hoà, chưa thể tìm được tiếng nói chung. Mỗi 

người đều có trách nhiệm nỗ lực để tháo gỡ những hàng rào cách ngăn sự hiệp 

nhất. Xây dựng tình hiệp nhất cần gạt bỏ những tự ái, kiêu căng và luôn tha thứ 
cho người. 
 
3. Sống Lời Chúa: Cầu nguyện cho sự hiệp nhất nơi họ đạo, nơi gia đình 
chúng ta. 
 
4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết yêu thương và tha thứ 
cho nhau để tất cả đều sống trong tình yêu của Chúa. Amen. 


