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Kinh Thánh  theo Thánh Gioan Ga 12, 20-33  John 12, 22-33 
  
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 Ðức Giêsu". Philip-phê đi nói với Anrê, rồi Anrê và 
Philipphê đến thưa Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đáp: "Ðã 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". Ðám 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. 
 
KINH THÁNH BÌNH LUẬN (Gospel Commentary) 

 (xin bạn đọc suy gẫm Kinh Thánh Gioan 2: 13-25) (facilitator…) 

Các nhà lãnh đạo tôn giáo lo âu về việc “toàn thế giới” đang ùa nhau đi 
theo Chúa Giêsu. Bằng chứng đầu tiên là sự xuất hiện của mấy người Hy 
Lạp đã tìm đến thánh Philip để hỏi xem ông có thể sắp xếp cho họ gặp 
Chúa Giêsu. Sự hiện diện của mấy người [Hy Lạp] này cho thấy rằng 
Thiên Chúa không chỉ đến để cứu rỗi dân Do Thái mà đến với mọi người. 



Dưới đây là tám (8) sự kiện quan sát được từ cuộc thảo luận theo bài Phúc 
Âm của thánh Gioan: 

1. Chúa Giêsu bắt đầu cuộc thảo luận bằng cách nhắc đến “thời khắc” 
của Người. Chúa nhắc đến việc Người sẽ trở về với Đức Chúa Cha. 
Người sẽ trải qua sự chết, sống lại và lên trời với Đức Chúa Cha. 

2. Chúa Giêsu dùng sự tương đồng của hạt lúa mì để nói đến sự sống 
và cái chết. Như hạt lúa mì phải chết trước khi đơm bông, Chúa phải 
chết trước khi phục sinh, và chúng ta cũng phải diệt bỏ tội lỗi và tính 
ích kỷ của mình để nhặt hái đức tin hoa trái trong đời sống.  Cặp  vợ 
chồng nào cũng hiểu được điều này hơn cả mọi ngư ời. Để cuộc 
sống hôn nhân được sinh trưởng, cả vợ lẫn chồng đều phải luôn từ 
bỏ các ước muốn riêng tư của mình. 

3. “Ai yêu quý cuộc sống sẽ đánh mất nó, và ai chán ghét cuộc sống sẽ 
giữ đựơc nó bền vững  ”.  Điều này có nghĩa là ai bám giữ đời sống, 
chỉ lo lắng cho riêng mình, sẽ đánh mất dần ý nghĩa của đời sống, 
mà ý nghĩa đời sống là yêu mến và phục vụ kẻ khác. Ông Thomas 
Merton nói về “cái ta thực” và “cái ta giả dối”. Cái ta thực là mợt phần  
con người đi tìm Chúa và theo chân Người. Cái ta giả dối là phần 
con người chỉ muốn theo ý mình và xa rời Thiên Chúa, chỉ chú trọng 
đến riêng mình, thích điều khiển, hay ghen tị… vân vân. Ta cần phải 
lìa bỏ phần con người giả dối, và đừng để nó điều khiển cuộc sống 
mịnh. Phần con người giả dối phải được cải hóa bằng lời cầu 
nguyện, ăn chay và sám hối.  

4. “Ai phụng sự Ta phải theo Ta… Đức Chúa Cha sẽ tôn vinh những  
kẻ phụng sự ta”. Phụng sự Chúa Giêsu nghĩa là bằng lòng hy sinh 
mạng sống mình cho kẻ khác, chịu lìa bỏ những ham muốn của phần 
con người giả dối. Phụng sự Chúa Giêsu là theo chân Người trên 
con đường yêu thương và chịu vác thập giá. Sống phụng sự và yêu 
thương là vinh danh Đức Chúa Cha.  

5. “"Cứu con qua khỏi giờ này” là nhắc đến giờ phút  thống khổ của 
Chúa Giêsu trong vườn Ghếtsêmani. Câu nói này biểu lộ tính nhân 
bản của Chúa Giêsu. Ngài cũng như một con người yêu cuộc sống 
và tha nhân, Ngài không muốn chết. Ngài kinh sợ trước sự chết. 
Nhưng nếu phải trải qua giờ phút  thống khổ ấy, Ngài bằng lòng chấp 
nhận.  



6. “Thế rồi Lời nói từ trời” nhắc nhở đến lời nói trong ngày Rửa Tội và 
biến hình của Chúa Giêsu. “Ta đã vinh danh Đức Chúa Cha”. Chúa 
Giêsu vinh danh Đức Chúa Cha (và ch úng ta cũng thế) qua việc 
vâng theo thánh ý Thiên Chúa.  Chúa Giêsu cũng nói rằng “Ta luôn 
luôn làm những điều Cha ta muốn”. 

7. “Bây giờ là giờ phán xét thế gian đã đến. Bấy giờ, Đấng thống trị thế 
gian sẽ xuất hiện”. Sự phán xét là việc “ ta có đi theo” hay “ta không 
đi theo” đường lối Chúa Giêsu. Khi ta trả lời “có”, tình yêu thương 
của ta được tràn đầy khắp nơi, sự tối tăm và sự dữ sẽ bị diệt bỏ và 
ngược lại, sự tối tăm và sự dữ sẽ tràn đầy khắp nơi và tình yêu 
thương của ta sẽ bị diệt bỏ. 

8.  “Khi Ta được nâng lên, Ta sẽ kéo theo hết mọi người” là nhắc đến 
cây thánh giá của Chúa Giêsu  và tình yêu của Người sẽ thu hút và 
lôi kéo con người về với Người. 
 

C ÂU HỎI CHIA SẺ ĐỨC TIN (Faith sharing questions) 

1) Khi nghe Phúc Âm, những gì đã khiến bạn chú ý? Tại sao? 
2) Trong bài Phúc Âm, Chúa Giêsu cầu khẩn “Xin Cha cứu con trong 

thời khắc [thống khổ] này”. Trong giờ phút thống khổ, bạn đã gặp 
những khó khăn nào? Những gì đã giúp bạn qua được thời điểm ấy? 

3) Sự chết của “cái ta” có ý nghĩa gì với bạn? Những gì giúp bạn trải 
qua sự khó khăn của việc này? 

4) Qua Phúc Âm, Jesus nói gì với bạn về cách hành xử của một tín đồ?  

 
 


