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PHÚC ÂM ( Gospel): Gioan 12, 20-33 
  
Khi ấy, trong số những người lên dự lễ, có mấy người Hy-lạp. Họ đến gặp Philipphê quê ở 
Bêtania, xứ Galilêa, và nói với ông rằng: "Thưa ngài, chúng tôi muốn gặp Đức Giêsu". Philip-
phê đi nói với Anrê, rồi Anrê và Philipphê đến thưa Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đáp: "Đã đến giờ 
Con Người được tôn vinh. Quả thật, quả thật, Ta nói với các con: Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất 
mà không thối đi, thì nó chỉ trơ trọi một mình; nhưng nếu nó thối đi, thì nó sinh nhiều bông hạt. 
Ai yêu sự sống mình thì sẽ mất, và ai ghét sự sống mình ở đời này, thì sẽ giữ được nó cho sự 
sống đời đời. Ai phụng sự Ta, hãy theo Ta, và Ta ở đâu, thì kẻ phụng sự Ta cũng sẽ ở đó. Ai 
phụng sự Ta, Cha Ta sẽ tôn vinh nó. Bây giờ linh hồn Ta xao xuyến, và biết nói gì? Lạy Cha, 
xin cứu Con khỏi giờ này. Nhưng chính vì thế mà Con đã đến trong giờ này. Lạy Cha, xin hãy 
làm vinh danh Cha". Lúc đó có tiếng từ trời phán: "Ta đã làm vinh danh Ta và Ta còn làm vinh 
danh Ta nữa". Đám đông đứng đó nghe thấy và nói đó là tiếng sấm. Kẻ khác lại rằng: "Một 
thiên thần nói với Ngài". Chúa Giêsu đáp: "Tiếng đó phán ra không phải vì Ta, nhưng vì các 
ngươi. Chính bây giờ là lúc thế gian bị xét xử, bây giờ là lúc thủ lãnh thế gian bị khai trừ và khi 
nào Ta chịu đưa lên cao khỏi đất, Ta sẽ kéo mọi người lên cùng Ta". Người nói thế để chỉ 
Người phải chết cách nào. 
Đó là lời Chúa. 
  
Bình Luận Kinh Thánh (Gospel Commentary)  Gioan 12:20-33 
 
Các nhà lãnh đạo tôn giáo lo lắng rằng “cả thế giới” đang đổ dồn về phía Chúa Giê-su. Bằng chứng 
đầu tiên về điều này là sự có mặt của một số người Hy Lạp đến gặp Phi-líp-phê để hỏi xem liệu ông 
có thể sắp xếp cho họ một cuộc gặp gỡ với Chúa Giê-su hay không. Sự hiện diện của họ cho thấy 
rằng Chúa Giê-su đã đến để cứu rỗi không chỉ dân Do Thái, mà là tất cả mọi người. Sau đây là tám 
nhận xét về bài giảng này từ Phúc âm của Gioan: 
 
1. Chúa Giê-su bắt đầu bài giảng của mình bằng cách nói về “giờ” của Ngài - một ám chỉ về việc Ngài 
trở về với Thiên Chúa. Ngài sẽ qua khỏi cái chết, sẽ sống lại và trở về với Cha Ngài. 
 
2. Chúa Giê-su dùng hình ảnh hạt lúa mì để nói về sự sống và sự chết. Giống như hạt lúa mì phải chết 
trước khi sinh hoa kết trái, Chúa Giê-su cũng phải chết trước khi Ngài Phục Sinh, và chúng ta cũng 
phải chết vì tội lỗi và ích kỷ trước khi sinh hoa trái từ Thiên Chúa trong đời sống của mình. Các cặp vợ 
chồng sắp cưới biết điều này hơn mọi người. Để hôn nhân được bền vững tốt đẹp, mỗi người phối 
ngẫu phải thường xuyên chết hy sinh những ham muốn của riêng mình. 
 
3. “Ai yêu mạng sống mình thì mất, ai ghét mạng sống mình thì sẽ giữ lại được”. Điều này có nghĩa là 
những người bám víu vào cuộc sống của họ, chỉ quan tâm đến bản thân, cuối cùng sẽ đánh mất ý 
nghĩa của cuộc sống, đó là yêu thương và phục vụ người khác. Thomas Merton nói về con người thật 
và con người giả của chúng ta. Con người thật là một phần của chúng ta tìm cách theo Chúa và đường 
lối của Ngài. Cái tôi giả tạo là phần muốn độc lập với Thiên Chúa và đường lối của Ngài, cho mình là 
trung tâm, tính muốn kiểm soát, tính ghen tị, v.v ... cái tôi này chúng ta phải "ghét bỏ" - hoặc phải là 
"phủ nhận nó" - và không cho phép nó làm chủ để kiểm soát đời sống chúng ta. Cái tôi giả tạo này phải 
được biến đổi qua cầu nguyện, ăn chay và sám hối. 
 



4. "Ai phục vụ Ta, phải theo đường lối Ta ... Cha Ta sẽ tôn vinh kẻ phục vụ Ta." Phục vụ Chúa Giê-su, 
trong số những điều khác, sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình cho người khác — chết cho những 
ham muốn của cái tôi giả tạo của chúng ta. Phục vụ Chúa Giêsu là đi theo Người trong con đường tình 
yêu của Người và bằng lòng vác thập giá của chúng ta. Sự phục vụ và yêu thương như thế sẽ tôn vinh 
Đức Chúa Cha. 
 
5. “Xin cứu Con khỏi giờ này” là ám chỉ sự thống khổ của Chúa Giêsu trong vườn Giêtsemani. Đó là 
một cách nói rõ về nhân tính của Chúa Giêsu. Là một người yêu sống và yêu con người, Ngài không 
hề mong muốn được chết. Ngài cũng tránh xa sự chết. Tuy nhiên, nếu phải trải qua “giờ” này là điều 
Ngài phải làm, thì Ngài sẵn sàng đón nhận nó. 
 

6. “Rồi có tiếng từ trời xuống” gợi đến giọng nói lúc Chúa Giêsu chịu phép Rửa và Chúa biến hình. 
"Con đã tôn vinh Cha." Chúa Giê-su Tôn Vinh Đức Chúa Cha (và chúng ta cũng vậy) bằng cách làm 
theo Ý Thiên Chúa. Chúa Giêsu luôn nói: “con luôn làm những điều đẹp lòng Cha.” 
 
7. “Bây giờ là lúc thế gian bị xét sử. Bây giờ là lúc thủ lãnh thế gian bị khai trừ. ” Sự phán xét là câu trả 
lời "có " hoặc "không " với Chúa Giêsu. Khi chúng ta trả lời “có”, tình yêu sẽ được giải tỏa trong thế 
giới, bóng tối và tội ác bị lật đổ — và ngược lại... 
 
8. “Khi Ta được nâng cao lên, Ta sẽ lôi kéo mọi người lên với Ta” là ám chỉ đến Thập giá của Chúa 
Giêsu và sức mạnh tình yêu của ngài sẽ thu hút và cách lôi kéo mọi người đến với 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. Nhiều người được dạy theo chương trình Công giáo mà vẫn không phát triển được mối quan hệ cá 
nhân mình với Chúa Giêsu, nghĩa là, có biết giáo lý mà không có lòng hoán cải. Bạn bắt đầu có mối 
quan hệ cá nhân với Chúa Giêsu khi nào và như thế nào? Bạn đã có kinh nghiệm về Thiên Chúa trực 
tiếp giao tiếp với bạn chưa? 
 
3. Bức ảnh Chúa Giê-su bị tổn thương đang khẩn cầu với Thiên Chúa với “khóc lóc và nước mắt” làm 
bạn cảm động như thế nào? Bạn dễ hay khó bị tổn thương như thế này trước mặt Thiên Chúa? bạn 
có xu hướng cầu nguyện nhiều hơn bằng lý trí hay bằng trái tim? 
 
 
4. Trong Phúc âm, Chúa Giê-su nói về hạt lúa mì phải chết. " Đã có hạt lúa mì nào phải chết đi đã làm 
bạn trở nên giống Chúa Giê-su? 
 
5. Cũng trong Tin Mừng, Chúa Giêsu nói: “Lạy Cha, xin cứu con khỏi giờ này” (về sự đau khổ và cái 
chết của Ngài). Bạn có thể chia sẻ một sự kiện trong cuộc sống của bạn khi bạn cũng có thể đã nói 
điều tương tự với Chúa không? Điều gì đã giúp bạn vượt qua thời gian đó? 

6. Nêu một việc trong phúc âm hôm nay đã nói với chúng ta nếu làm môn đệ của Chúa Giêsu thì 
chúng ta cần phải chú ý và hành động như thế nào? 

 


