Joh 13,31-33a. 34-35
Da Judas var gått ut, sa Jesus: «Nå er
Menneskesønnen nådd frem til sin
triumf, og hans triumf er Gud til
ære. Men æres Gud gjennom ham,
da vil Gud også til gjengjeld kaste
glans over ham – ja, om kort tid vil
han stå omstrålet av Guds egen
herlighet! Barn, bare en liten stund
til blir jeg blant dere. Et nytt bud har
jeg å gi dere: Elsk hverandre. Som
jeg selv har elsket dere, slik skal
også dere elske hverandre. For alle
skal det være tegnet på at dere er
mine disipler: At dere har en slik
innbyrdes kjærlighet.»

Po jego wyjściu rzekł Jezus: «Syn
Człowieczy został teraz otoczony
chwałą, a w Nim Bóg został
chwałą otoczony. Jeżeli Bóg został
w Nim otoczony chwałą, to i Bóg
Go otoczy chwałą w sobie samym,
i to zaraz Go chwałą otoczy.
Dzieci, jeszcze krótko jestem z
wami. Będziecie Mnie szukać, ale
- jak to Żydom powiedziałem, tak
i teraz wam mówię - dokąd Ja idę,
wy
pójść
nie
możecie.
Przykazanie nowe daję wam,
abyście się wzajemnie miłowali
tak, jak Ja was umiłowałem;
żebyście i wy tak się miłowali
wzajemnie. Po tym wszyscy
poznają, żeście uczniami moimi,
jeśli będziecie się wzajemnie
miłowali.»

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."

When Judas had left them, Jesus said,
"Now is the Son of Man glorified, and
God is glorified in him. If God is
glorified in him, God will also glorify
him in himself, and God will glorify
him at once. My children, I will be
with you only a little while longer. I
give you a new commandment: love
one another. As I have loved you, so
you also should love one another.
This is how all will know that you are
my disciples, if you have love for one
another.”

