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THỨ NĂM: 03.05.2018 

 

Ga 14, 6-14 
14:6 Đức Giêsu đáp: "Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với 
Chúa Cha mà không qua Thầy. 
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. 

 

1. Ghi nhớ: “Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy” (Ga 14,7-14) 

 

2. Suy niệm: Chúa Giêsu đã chủ động mặc khải cho các môn đệ biết về Chúa Cha. Sự mặc 

khải này làm cho các môn đệ phải ngỡ ngàng. Chính Giêsu là hiện thân tình yêu của Thiên 

Chúa Cha. Chúa Cha đã làm tất cả cho con người qua Người Con chí ái của mình. Thiên 

Chúa đến với con người trong công việc thường ngày nên Chúa Giêsu không ngại làm nghề 

thợ mộc để sinh sống. Ngài muốn thông cảm nỗi khổ từng người, muốn hiểu rõ nhu cầu 

từng gia đình và khát vọng của từng cá nhân. 

 

Người ta sẽ dễ nghĩ ra một thiên Chúa uy quyền sẵn sàng ra tay giáng phạt chứ không ai 

dám nghĩ một Thiên Chúa đến cứu giúp con người. Người ta cũng dễ tưởng tượng một 

Thiên Chúa sẵn sàng ra tay tiêu diệt những kẻ tội lỗi chứ không ai dám nghĩ một Thiên 

Chúa lúc nào cũng giang tay tha thứ. Lời yêu cầu của Philipphê muốn thấy Chúa Cha đã 

được Chúa Giêsu giải đáp: Hãy nghe Ta, hãy nhìn Ta và hãy tin Ta. Con đường dẫn đến 

niềm tin không cần phải do tranh luận tốn nhiều giấy mực nhưng là nghe và tin vào Chúa 

Giêsu. 

 
3. Sống Lời Chúa: Sống gần gũi với mọi người để hiểu biết và đỡ nâng là dấu hiệu ta 
thuộc về con cái của Cha trên trời. 

 

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa Cha hằng hữu, Chúa đã sai Con Chúa đến để bày tỏ tình yêu 
của Ngài cách cụ thể cho chúng con. Xin cho chúng biết sống theo Con Chúa và làm chứng 

tình yêu Thiên Chúa trong cuộc sống hằng ngày. Amen. 


