
Tuần Thứ Sau Mùa Phục Sinh (Sixth Sunday in Easter) 
Ngày 06 tháng 5, 2018 (05/06/2018) (B) 

 
 
PHÚC ÂM: Ga 15, 9-17 (Gospel: John 15: 9-17) 
"Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu 
mình". 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
  
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. 
 
 
KINH THÁNH BÌNH LUẬN (Gospel Commentary) 

PHÚC ÂM: Ga 15, 9-17 (Gospel: John 15: 9-17) 
 
Bối cảnh cho bài giảng tuyệt vời về tình yêu này là Bữa Tiệc Ly Cuối Cùng. Giống 
như bài đọc thứ hai của ngày hôm nay, bài đọc này xử dụng chữ tình yêu đến chín 
lần. 
 
Chúa Giêsu có một tuyên bố tuyệt vời mà chúng ta có thể dễ dàng bỏ lỡ. "Thầy yêu 
các con, môn đệ của thầy, cũng bằng sự mãnh liệt của tình yêu  mà Cha thầy yêu 
thương thầy". Suy niệm những lời này có thể giúp cho chúng ta rất nhiều khi chúng 
ta cố gằng hiểu sâu sắc hơn ý thức của chúng ta về tình yêu của Đức Chúa Trời 
dành cho chúng ta. Sau đó, Chúa Giêsu nói: Hãy sống  trong tình yêu của thầy. Mặc 
dù thể xác Chúa Giêsu sẽ được ly cách với các đệ tử của mình bằng cái chết của 



Ngài, nhưng họ vẫn có thể trải nghiệm tình yêu của Ngài bằng cách sống trong tình 
yêu của Ngài và bằng cách giữ các điều răn của Ngài. Chúa Giêsu tóm tắt tất cả 
các rao truyền trong một chữ, là tình yêu: tình yêu cho Thiên Chúa, tình yêu cho 
người láng giềng và tình yêu cho bản thân. 
 
Khía cạnh hy sinh của tình yêu cũng được nhấn mạnh ở đây. Hy sinh cuộc sống của 
một người cho một người khác là một hình thức yêu thương lớn nhất. Lời này của 
Chúa Giêsu an ủi rất nhiều cho những người thường ngày chăm sóc cho người thân, 
cho người bệnh và cho những người sống trên lề của xã hội. Cuối cùng, bài đọc 
nhấn mạnh đến điều rao truyền của Thiên Chúa khi nói đến mối quan hệ của chúng 
ta với Ngài. Đức Chúa Trời luôn luôn muốn giao kết với chúng ta ngay cả khi 
chúng ta thờ ơ hoặc không nhớ tới Ngài. 
 
CÂU HỎI CHIA SẺ ĐỨC TIN (Faith Sharing Questions) 
 
1. Khi bạn lắng nghe Phúc Ăm, những lời nào thu hút sự chú ý của bạn? Tại sao? 

2. "Như Cha ta yêu ta, ta cũng yêu các con như vậy." Những lời tuyệt vời này của 
Chúa Giêsu biến đổi cuộc sống của chúng ta như thế nàoi? 

3. Bạn có tin rằng bạn phải xứng được tình yêu của Đức Chúa Trời không? Nếu có, 
tại sao? Làm thế nào để bạn để tin rằng Thiên Chúa vẫn yêu thương chúng ta dù 
chúng ta có đầy mọi tội lỗi và hư hỏng? 

4. Điều gì có thể giúp ta hiểu sâu sắc hơn ý thức của chúng ta về tình yêu vô điều 
kiện của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta? 

5. Chúa Giêsu nói gì với bạn về việc một đệ tử trung thành nên hành động như thế 
nào? 


