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Ga 15, 26; 16, 4a 
15:26 Khi Đấng Bảo Trợ đến, Đấng mà Thầy sẽ sai đến với anh em từ nơi 
Chúa Cha, Người là Thần Khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, Người sẽ làm 
chứng về Thầy. 
15:27 Cả anh em nữa, anh em cũng làm chứng, vì anh em ở với Thầy ngay 
từ đầu.  
16:1 Thầy đã nói với anh em điều ấy, để anh em khỏi bị vấp ngã. 
16:2 Họ sẽ khai trừ anh em khỏi hội đường. Hơn nữa, sẽ đến giờ mà kẻ nào 
giết anh em cũng tưởng đó là phụng thờ Thiên Chúa. 
16:3 Họ sẽ làm như thế, bởi họ không biết Chúa Cha, cũng chẳng biết Thầy. 
16:4a Nhưng Thầy đã nói với anh em những điều ấy, để khi đến giờ của họ, 
anh em nhớ lại là Thầy đã nói với anh em rồi, Đấng Bảo Trợ sẽ đến. 
 
1. Ghi nhớ: “Cả anh em nữa, anh em cũng làm chứng, vì anh em ở với 
Thầy ngay từ đầu”. (Ga 15, 27) 
 
2. Suy niệm: Có nhiều lúc Chúa Giêsu sống trong sự lạc lõng của tình 

người. Những người Ngài yêu thương đã tỏ ra lạnh nhạt. Ngài kêu gọi 

nhưng ai bước theo Ngài phải làm chứng về Ngài. Nghĩa là tin nhận Thiên 

Chúa và tuyên xưng danh Người trong mọi nơi mọi lúc. Thực tế rất phủ 

phàng. Khi Chúa Giêsu bị bắt, bị đóng đinh thì chẳng có ai dám lên tiếng 

bênh vực Ngài. Các môn đệ đã bỏ Ngài. Phêrô thề sống chết với Thầy cuối 

cùng cũng chối Thầy không chút ngượng miệng. 
 
Người kitô hữu theo Chúa đã lâu nhưng cũng không tránh khỏi vấp ngã. 

Không dám xưng mình là có đạo trước đám đông. Không chu toàn việc thờ 

phượng khi sức khoẻ mệt mỏi. Sẵn sàng bỏ Chúa để kiếm tìm chút công 

danh. Nhiều lần chúng ta tự xếp mình vào môn đệ hạng hai, theo Chúa xa 

xa, gặp khó bỏ chạy không dám sống cho Chúa và làm chứng cho Chúa. 
 
3. Sống Lời Chúa: Sống niềm tin trong mọi hoàn cảnh vui buồn. Thuận 
lợi hay khó khăn đều phó thác tất cảcho  
Chúa. 
 
4. Cầu nguyện:Lạy Chúa, xin ban cho con sức mạnh của Chúa Thánh 
Thần để con dám sống theo Ngài và làm chứng cho Ngài giữa trần gian. 


