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06/06/19 thứ năm đầu tháng tuần 7 ps  Th. Nô-be-tô, giám mục 

 

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". 
 

ở trong chúa, ở trong nhau 

“… để tất cả nên một, như, lạy Cha, Cha ở trong Con và Con ở trong Cha để họ cũng ở 

trong chúng ta.” (Ga 17,21) 

 

Suy niệm: Tháng 5/1998 đánh dấu một thương vụ của thế kỷ khi hai ông khổng lồ của ngành 

sản xuất xe hơi Chrysler (Mỹ) và Mercedes-Benz (Đức) sát nhập với nhau để lập thành một 

công ty xe hơi lớn thứ năm thế giới. Cuộc “hôn nhân” sau nhiều năm dạm hỏi đó đã là đề tài 

cho không biết bao nhiêu lời đàm tiếu của báo chí, chẳng hạn của tờ “Nhà Kinh Tế” (The 

Economist) tháng 4/1998: “Khi sâm banh nổ giòn giã trên thị trường là lúc sau hậu trường 

các giám đốc đang bận rộn mài dao sắc.” Hoá ra lắm khi người ta tìm đến “hợp quần” là để 

tạo sức mạnh thôn tính lẫn nhau. Sự hợp nhất mà Chúa Giê-su cầu xin cho các tín hữu không 

phải là chuyện “cá lớn nuốt cá bé” trên thương trường mà là để chúng ta trở nên một “như 

Cha ở trong Con và Con ở trongCha” nhờ đó chúng ta được thừa hưởng vinh quang của Ngài 

(c. 22) và trở nên những người được Chúa Cha yêu thương (c. 26). 

Mời Bạn: Đời sống cộng đoàn luôn bị đe doạ bởi những mầm mống gây bất hoà, chia rẽ xuất 

phát từ tham vọng bá chủ, muốn loại trừ người khác nếu không thống trị được họ. Chúa Giê-

su đưa ra phương thế để có sự hợp nhất hoàn hảo đó là ở trong Chúa để mọi người ở 

trong nhau. Ở trong nhau chính là nhận biết giá trị của nhau, kính trọng nhau và giúp nhau 

trở nên hoàn thiện. 

Sống Lời Chúa: Biết khen ngợi điều tốt của người khác và sẵn sàng cộng tác giúp nhau phát 

huy điều thiện hảo. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin cho con biết gạt bỏ những toan tính nhỏ nhen ích kỷ để 

con góp phần xây dựng tình hợp nhất ngay trong cộng đoàn con đang sống. Amen. 

  


