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Gospel Translation of the Fifth Sunday of Easter – May 19, 2019 C 

PHÚC ÂM (Gospel): Ga 13, 31-33a. 34-35 

Khi Giuđa ra khỏi phòng tiệc, Chúa Giêsu liền phán: "Bây giờ Con Người được vinh hiển và Thiên Chúa được vinh hiển 
nơi Người. Nếu Thiên Chúa được vinh hiển nơi Người, thì Thiên Chúa lại cho Người được vinh hiển nơi chính mình, và 
Thiên Chúa sẽ cho Người được vinh hiển. 

“ Các con yêu quý, Thầy chỉ còn ở với các con một ít nữa thôi. Thầy ban cho các con điều răn mới, là các con hãy yêu 
thương nhau. Như Thầy đã yêu thương các con, thì các con cũng hãy yêu thương nhau. Căn cứ vào điều này mà mọi 
người nhận biết các con là môn đệ của Thầy, là nếu các con yêu thương nhau". Đó là lời Chúa. 

 
Bình Luận Kinh Thánh (Gospel Commentary): Gioan 13:31-35 
 
Sự ra đi của Giuđa đặt bối cảnh cho bài giảng cuối cùng của Chúa Giêsu và sự vinh hiển của Ngài. Cái chết không còn ý 
nghĩa nữa; thời gian không bao giờ quay trở lại nữa.  Giờ Chúa Giêsu đã đến. Các sự kiện cứu rỗi bắt đầu. Chúa Giêsu bắt 
đầu nói về sự vinh hiển của Ngài, nghĩa là sự khổ nạn, sự chết và sự phục sinh của Ngài. Chúa Giêsu nói,”Con Thiên Chúa 
được vinh hiển và Thiên Chúa được vinh hiển trong Người”.  Con Thiên Chúa được vinh hiển bằng sự vâng lời Thiên Chúa 
Cha cho đến chết trên thập giá, và Thiên Chúa Cha muốn vinh danh Ngài để sáng tỏ sự hy sinh của Ngài trong việc cứu rỗi 
nhân loại. Chúa Giêsu tuôn đổ cuộc sống của Ngài cho chúng ta chỉ để không những cứu chúng ta, mà còn cho chúng ta 
một ví dụ hoàn hảo về ý nghĩa của tình yêu. 
 
Chúa Giêsu nói với các môn đệ về một điều răn mới – hãy yêu thương nhau. Cái mới mà điều răn của Chúa Giêsu muốn 
nói đây là lời kêu gọi những môn đệ thể hiện một tình yêu tự hy sinh tương tự như Ngài đã thể hiện cho họ thấy. Dấu ấn 
của một môn đệ thực sự là anh ta sẵn sàng hy sinh mạng sống vì Tin Mừng. Điều răn mới về tình yêu này đang sôi nổi trong 
trái tim của Phao-lô và Ba-na-ba vì họ sẵn sàng bị bắt bớ vì Tin Mừng. Tình yêu hy sinh cũng sôi nổi trong trái tim của 
Gioan, người môn đệ yêu dấu, và cả trong trái tim của cộng đồng mà anh viết trong Sách Khải Huyền. Qua các thời đại con 
người đã có trái tim này qua sự hy sinh mạng sống mình để rao giảng Tin Mừng trong những môi trường thù địch hoặc 
trong sự phục vụ người nghèo. Hiện giờ, nhiều cộng đồng đức tin cũng sống trong tình yêu hy sinh ở những nơi chống lại 
với Kitô giáo. 
 
 
Câu Hỏi Chia Sẻ (Faith Sharing Questions) 
 
1. Quay sang người bên cạnh bạn và chia sẻ câu nào hoặc hình ảnh nào trong bài đọc khiến bạn chú ý?  Nó có an 
ủi hay thách thức bạn hay đánh động lòng bạn một cách nào đó không? 
 
 
2. Trong bài đọc I, Phao-lô tuyên bố rằng” chúng ta cần phải trải qua nhiều khó khăn thì mới vào Thiên Đàng”. Vậy một số 
khó khăn hay thử thách liên quan đến việc sống một đời sống Kitô hữu là gì? Điều gì giúp chúng ta đối phó với chúng? 
 
3. Trong bài đọc II, Gioan nói về Chúa Giêsu sẽ lau hết nước mắt của chúng ta. Bạn có thể nhớ lại trong cuộc đời bạn có 
một thời gian bạn khóc nhiều và bạn cảm nghiệm được sự an ủi hiện diện của Thiên Chúa hay Chúa Giêsu? 
 
4. Bạn liệt kê năm cách cụ thể mà bạn có thể tuân theo các điều răn mới về yêu thương người khác. Đến cuối tuần, bạn hãy 
nhìn vào danh sách đó và tự xem mình đã làm như thế nào. 
 
5. Kể một điều trong Phúc âm hôm nay đã nói với chúng ta rằng là môn đệ của Chúa Giêsu chúng ta cần phải 
chú ý và hành động như thế nào? 

 


