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PHÚC ÂM: Ga 15, 1-8 (Gospel : John 15: 1-8) 
"Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sinh nhiều trái". 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
  
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Thầy là cây nho thật, và Cha 
Thầy là người trồng nho. Nhành nào trong Thầy không sinh trái thì Người chặt 
đi, còn nhành nào sinh trái thì Người tỉa sạch để nó sai trái hơn. Các con đã 
được tỉa sạch nhờ lời Thầy đã nói với các con. Các con ở trong Thầy, và Thầy ở 
trong các con. Cũng như nhành nho tự nó không thể sinh trái được, nếu không 
dính liền với cây nho; các con cũng vậy, nếu không ở trong Thầy. 
  
"Thầy là cây nho, các con là nhành. Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, 
kẻ ấy sẽ sinh nhiều trái, vì không có Thầy, các con không thể làm được gì. Ai 
không ở trong Thầy, thì bị vứt ra ngoài như ngành nho, và sẽ khô héo, người ta 
sẽ thu lại, quăng vào lửa cho nó cháy đi. Nếu các con ở trong Thầy, và lời Thầy 
ở trong các con, thì các con muốn gì cứ xin, và sẽ được. Đây là điều làm Cha 
Thầy được vinh hiển là các con sinh nhiều trái, và như thế các con trở nên môn 
đệ của Thầy".   
Đó là lời Chúa. 
  
KINH THÁNH BÌNH LUẬN (Gospel Commentary) 

Tuần trước, Chúa Giêsu đã nói về chính mình như là Đấng Mục 
Tử Tốt Lành. Tuần này Người tự gọi mình là Cây Nho mang lại 
sự sống thiêng liêng cho tất cả những ai tin vào Người và sống 
theo Lời của Người. Các cành không kết trái sẽ bị cắt đi. Điều 
này có thể là một ám chỉ đến những người Do Thái đã chối bỏ 
Chúa Giêsu hoặc những người chấp nhận Ngài nhưng không 
theo đường của Ngài. Nhưng ngay cả những cành nhánh kết trái 
cũng sẽ bị Chúa Giêsu tỉa hoặc thanh tẩy để chúng có thể sinh 
nhiều trái hơn nữa. Điều này cắt tỉa hàng ngày thường liên quan 
đến cách xử sự tích cực với chịu đựng và mất mát hàng ngày của 
chúng ta. 
Trong hình ảnh 'cây nho và cành nhánh', Chúa Giêsu giải thích 
sự mật thiết tuyệt vời giữa Người với những người theo Ngài và 



trách nhiệm đi kèm. Những tín hữu nuôi dưỡng mối quan hệ với 
Chúa Giêsu bằng những đời sống đức tin và tình yêu sẽ mang lại 
nhiều hoa quả. Nhưng sau đó là một cảnh báo nghiêm trọng: 
những người xao lảng mối quan hệ của họ với Chúa Kitô sẽ bị 
cắt bỏ và ném ra ngoài. Nó tương tự như những gì xảy ra trong 
các mối quan hệ cá nhân chặt chẽ: trừ khi chúng được nuôi 
dưỡng, chúng sẽ chết. 
 

 

CÂU HỎI CHIA SẺ ĐỨC TIN (Faith Sharing Questions) 
 

1. Khi bạn lắng nghe phúc âm, những lời nào thu hút sự chú ý 
của bạn? Tại sao? 
 
2. Ai là người Ba-na-ba trong cuộc sống của bạn - nói cách khác, 
ai là nguồn cảm hứng và ủng hộ chính trong nỗ lực của bạn để 
trở nên giống Đấng Kitô hơn? 
 
3. Kinh nghiệm chuyển đổi chính trong cuộc sống của bạn là gì? 
 
4. Bạn có thể kết tinh trong cuộc sống của mình loại cây trái nào 
mà nó không thể tạo được nếu không có sự hiện diện của Chúa 
Giêsu? 
 
5. Làm thế nào Chúa đã "xén bớt" cho bạn những điều (hoặc con 
người) trở ngại để giúp bạn tiến gần tới Chúa Giêsu hơn? 
 
 

 


