
THỨ BẢY: 28/05/2018 

 

Ga 14, 7-14 
14:7

 Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha của Thầy. Ngay từ bây giờ, anh 

em biết Người và đã thấy Người". 
14:8

 Ông Philípphê nói: "Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như 

thế là chúng con mãn nguyện". 
14:9

 Đức Giêsu trả lời: "Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh Philípphê, anh 

chưa biết Thầy ư? Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha. Sao anh lại nói: 'Xin tỏ cho 

chúng con thấy Chúa Chá? 
14:10

 Anh không tin rằng Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy 

sao? Các lời Thầy nói với anh em, Thầy không tự mình nói ra. Nhưng Chúa 

Cha, Đấng luôn ở trong Thầy, chính Người làm những việc của mình. 
14:11

 Anh em hãy tin Thầy: Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy; 

bằng không, thì hãy tin vì chính các việc kia vậy. 
14:12

 Thật, Thầy bảo thật anh em, ai tin vào Thầy, thì người đó cũng sẽ làm được 

những việc Thầy làm. Người đó còn làm những việc lớn lao hơn nữa, bởi vì 

Thầy đến cùng Chúa Cha. 
14:13

 Và bất cứ điều gì anh em nhân danh Thầy mà xin, thì Thầy sẽ làm, để Chúa 

Cha được tôn vinh nơi người Con. 
14:14

 Nếu anh em nhân danh Thầy mà xin Thầy điều gì, thì chính Thầy sẽ làm 

điều đó. 

 

Ghi nhớ: “Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha của Thầy. Ngay từ bây 

giờ anh em biết Người và đã thấy Người” (Ga 14,7) 

 

Suy niệm: Chúa Giêsu đã từng nói: "Ta và Cha là một". Vậy rõ ràng là: "Ai biết 

Chúa Giêsu thì cũng biết Chúa Cha". Khi chúng ta nghe lời và hiểu lời Chúa 

Giêsu, thì chúng ta hiểu biết ý của Chúa Cha. Khi chúng ta thấy việc làm của 

Chúa Giêsu, thì chúng ta biết công việc của Chúa Cha. Khi chúng ta nhận ra tình 

yêu của Chúa Giêsu, thì chúng ta cũng hiểu biết tình yêu của Chúa Cha. Vì Chúa 

Cha là Thiên Chúa vô hình, nên chúng ta không thể nhìn thấy, biết Ngài được. 

Chúng ta chỉ có thể thấy biết Chúa Cha, nhờ thấy biết Chúa Con, là Chúa Giêsu 

mà thôi. Ngoài Chúa Giêsu ra, chúng ta không thể thấy biết Chúa Cha được, vì 

chúng ta là loài người hữu hình, hữu hạn, không thể hiểu gì về Thiên Chúa là 

Đấng vô cùng, vô hạn, vô hình. 

 

Sống Lời Chúa: Thầy ở trong Cha và Cha ở trong Thầy. 

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn kết hợp với Chúa Giêsu Kitô, 

để nhờ đó, chúng con được thông phần sự sống của Chúa Cha, trong tác động 

của Chúa Thánh Thần. Amen. 


