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PHÚC ÂM: Ga 18, 33b-37 

Khi ấy, Philatô hỏi Chúa Giêsu rằng: "Ông có phải là Vua dân Do-thái không?" 

Chúa Giêsu đáp: "Quan tự ý nói thế, hay là có người khác nói với quan về tôi?" 
Philatô đáp: "Ta đâu phải là người Do-thái. Nhân dân ông cùng các thượng tế đã 

trao nộp ông cho ta. Ông đã làm gì?" Chúa Giêsu đáp: "Nước tôi không thuộc về 

thế gian này. Nếu nước tôi thuộc về thế gian này, thì những người của tôi đã chiến 
đấu để tôi không bị nộp cho người Do-thái, nhưng mà nước tôi không thuộc chốn 

này". 

Philatô hỏi lại: "Vậy ông là Vua ư?" 
 Giêsu đáp: "Quan nói đúng. Tôi là Vua. Tôi sinh ra và đến trong thế gian này là chỉ 

để làm chứng về Chân lý. Ai thuộc về Chân lý thì nghe tiếng Tôi".  

Đó là lời . 
 

 

KINH THÁNH BÌNH LUẬN (GOSPEL COMMENTARY: John 18:33-37) 

 

Tin Mừng hôm nay là một đoạn trích từ phiên tòa của Chúa Giêsu trước quan 

Philatô. Những câu được chọn là một cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và 

Philatô về bản chất của vương quyền của Chúa Giêsu. Khi Philatô hỏi Chúa 

Giêsu Ngài có phải là một vị vua chăng, Chúa Giêsu nhấn mạnh rằng vương 

quyền của Ngài không thuộc về thế gian này mà chỉ để "làm chứng về chân 

lý." Vương quyền của Chúa Giêsu là một vương quyền đòi hỏi lòng trung 

thành của người tin vào Ngài. Chúa Giêsu muốn làm “Vua của lòng người.” 

Ngài là vua không phải để tìm cách cai trị mà chính là để phục vụ. Qua đời 

sống của Chúa Giêsu, chúng ta nhận xét rằng đường lối duy nhất để vào vương 

quốc của Ngài phải qua đức tính trông cậy vào Thiên Chúa và một đời sống 

biết phục vụ tha nhân. 

 

Câu hỏi Chia Sẻ FAITH-SHARING QUESTIONS 

 

1. Quay sang người bên cạnh bạn và chia sẻ câu nào trong Tin Mừng đã thu 

hút sự chú ý của bạn. Tại sao? 



 
2. Bạn đã bao giờ bị cáo buộc sai? Nếu có, kinh nghiệm đó đối với bạn như thế 

nào? Nếu không, bạn nghĩ kinh nghiệm đó phải như thế nào đối với những 

người khác, trong đó có một số người bị kết án tù hơn 20 năm? 

 

3. “Chúa Giêsu là Chúa của đời sống của bạn” có ý nghĩa gì đối với bạn? 

Những điều gì chúng ta có thể làm để Chúa Giêsu trở thành Chúa của đời sống 

chúng ta? 

 

có thể kể một lễ kỷ niệm phụng sự hay một sự kiện nổi bật trong đời sống tâm 

linh của bạn? 

 

5. Một điều Chúa Jêsus đang nói với chúng ta trong Tin Mừng Chúa Nhật này 

về việc một môn đệ nên nói hay hành động như thế nào? Và bạn cần làm gì 

hoặc thay đổi gì để trở thành một môn đệ tốt hơn? 

 


