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Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Như Cha đã yêu mến Thầy, Thầy cũng yêu 
mến các con. Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy. Nếu các con tuân lệnh Thầy truyền, các con sẽ 
ở trong tình yêu của Thầy, cũng như Thầy đã giữ lệnh truyền của Cha Thầy, nên Thầy ở lại 
trong tình yêu của Người. Thầy nói với các con điều đó để niềm vui của Thầy ở trong các con, 
và niềm vui của các con được trọn vẹn. Đây là lệnh truyền của Thầy: Các con hãy yêu mến 
nhau, như Thầy đã yêu mến các con. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí 
mạng vì bạn hữu mình. Các con là bạn hữu của Thầy, nếu các con thi hành những điều Thầy 
truyền. Thầy không còn gọi các con là tôi tớ, vì tôi tớ không biết việc chủ làm; Thầy gọi các 
con là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi Cha Thầy, thì Thầy đã cho các con 
biết. Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con, và đã cắt đặt để các 
con đi và mang lại hoa trái, và để hoa trái các con tồn tại, để những gì các con xin Cha nhân 
danh Thầy, Người sẽ ban cho các con. Thầy truyền cho các con điều này là các con hãy yêu 
mến nhau".     
Đó là lời Chúa. 
  

Bình Luận Kinh Thánh (Gospel Commentary)   Gioan 15: 9 - 17 
 
Định nghĩa tuyệt vời của lời khuyên dạy về tình yêu thương này là từ Bữa Tiệc Ly. Giống như 
bài đọc II hôm nay, bài này dùng chín lần chữ yêu thương. 
 
Chúa Giê-su đưa ra một tuyên bố đáng kính sợ mà chúng ta có thể dễ dàng bỏ quên. "Thầy yêu 
mến các môn đệ như Cha Thầy đã yêu mến Thầy." Việc chúng ta suy ngẫm những lời yêu thương 
này có thể mang lại một sự kỳ diệu cho chính mình trong nhiều lúc chúng ta đấu tranh để hiểu 
sâu xa hơn về tình yêu thương của Thiên Chúa dành cho chúng ta. Rồi Chúa Giêsu nói: Hãy ở lại 
trong tình yêu của Thầy. Dù Chúa Giê-su bị tắt xa khỏi các môn đệ bởi cái chết của Ngài, họ vẫn 
còn cảm nghiệm được tình yêu của Ngài bằng cách ở trong tình yêu của Ngài và bằng cách tuân 
giữ các điều răn của Ngài. Chúa Giê-su tóm gọn tất cả các điều răn vào một danh từ, chính là 
tình yêu thương: yêu Thiên Chúa, yêu người láng giềng và yêu chính mình. Rồi, Chúa Giêsu lại 
nói: Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy.  
 
Sự hy sinh to lớn của tình yêu cũng được nhấn mạnh ở đây. Thí mạng mình cho người khác là 
hình thức yêu thương tuyệt vời nhất. Lời này của Chúa Giêsu đem lại an ủi cho những ai ngày 
này qua ngày khác chăm sóc những người thân yêu, những người bệnh tật và những người sống 
bên lề xã hội. Cuối cùng, bài đọc nhấn mạnh Ý của Thiên Chúa khi nói đến mối quan hệ thân mật 
của chúng ta với Ngài. Thiên Chúa luôn tìm kiếm mối quan hệ thân mật với chúng ta khi chúng 
ta tỏ ra ít hoặc không quan tâm gì đến Ngài. 
 
 
 



 
 
 
Câu Hỏi Chia Sẻ Đức Tin (Faith Sharing Questions) 
 
1. Chia sẻ với nhóm hoặc với người bên cạnh điều gì đã xúc động bạn nhiều nhất trong Phúc âm. 
Với câu hỏi đầu tiên này, chúng ta hãy cố gắng tránh bình luận về những gì người khác đã chia 
sẻ. Chúng ta chỉ cần chia sẻ những gì trong thâm tâm mình và sau đó để phiên người khác chia 
sẻ. 
 
2. Vào thời Chúa Giê-su, dân ngoại được coi là “họ” và người Do Thái là “chúng ta”. Trong thời 
đại của chúng ta, hãy nêu lên những nhóm nào được coi là “họ”. Nếu chúng ta thực sự xem “họ” 
như là một phần trong gia đình của Thiên Chúa, thì chúng ta sẽ tiếp tục xem họ là “họ” ở cấp bậc 
nào? 
 
3. “Thầy cũng yêu các con, như Cha Thầy đã yêu Thầy.” Làm thế nào những lời tuyệt vời này 
của Chúa Giê-su có thể biến đổi đời sống của chúng ta? 
 
4. Bạn có hay tin rằng bạn phải tự tìm kiếm tình yêu của Thiên Chúa không? Nếu vậy, tại sao? 
Tại sao lại khó để bạn tin rằng Thiên Chúa yêu thương chúng ta dù rằng chúng ta là con người 
với tất cả tội lỗi và thất bại của mình? 
 
5. Điều gì có thể giúp chúng ta hiểu sâu sắc hơn về tình yêu vô điều kiện của Thiên Chúa dành 
cho chúng ta? 
 

6. Nêu một việc trong phúc âm hôm nay khuyên chúng ta nếu làm môn đệ của Chúa Giêsu thì 
chúng ta cần phải sáng suốt và hành động như thế nào? 

 


