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Ga 15,1-8 
15:1 "Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. 
15:2 Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi; còn cành 
nào sinh hoa trái, thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn. 
15:3 Anh em được thanh sạch rồi nhờ lời Thầy đã nói với anh em. 
15:4 Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không 
thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế, nếu 
không ở lại trong Thầy. 
15:5 Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, 
thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được. 
15:6 Ai không ở lại trong Thầy, thì bị quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo 
Người ta nhặt lấy, quăng vào lửa cho nó cháy đi. 
15:7 Nếu anh em ở lại trong Thầy và lời Thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì, anh 
em cứ xin. anh em sẽ được như ý. 
15:8 Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là: Anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành 
môn đệ của Thầy. 
 
1. Ghi nhớ: “Ai không ở lại trong Thầy, thì bị quăng ra ngoài như cành nho và 
sẽ bị khô héo” (Ga15, 6a) 
 
2. Suy niệm: Hình ảnh cây nho và nhành nho biểu hiện sự gắn kết có tính cách 

sống còn giữa con người và Chúa Giêsu. Chính Chúa muốn chúng con sống cuộc 

sống của Chúa. Như cành nho cần nhựa sống nơi thân nho thế nào thì chúng con 
cũng cần sự sống của Chúa thể ấy. Hình ảnh cành nho bị héo khô như lời nhắc nhở 

chúng con biết quý trọng cuộc sống và duy trì sự sống của Chúa. Đó chính là sự 

sống trong ân sủng của Chúa. 
 
Khi có sự sống của hiện diện trong con mọi nghịch cảnh sẽ qua, mọi khó khăn 

trong đời con sẵn sàng đối diện vì biết rằng Chúa luôn mặc lấy cho con những giá 

trị tích cực thông qua đau khổ. Sống trong Chúa đời sống con mới trổ sinh hoa 

trái, con người con mỗi ngày được triển nở trong tình yêu thương. 
 
3. Sống Lời Chúa: Biết quý trọng, duy trì sự sống thần linh Chúa ban nơi mỗi 
người bằng việc siêng năng tham dự thánh lễ, rước Mình Thánh Chúa làm của 
nuôi linh hồn. 
 
4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, con cảm nhận tình yêu cao vời của Chúa luôn dành 
cho con. Xin cho con luôn đến sống với Chúa mà không muốn lìa xa Chúa bao 
giờ.  
Amen. 


