
 
  

  

6.søndag i påsketiden - år B  Joh 15,9-17 

På den tid sa Jesus til sine disipler: «Som 
Faderen har hatt meg kjær, har jeg også 
hatt dere kjær. Bli i min kjærlighet! 
Dersom dere holder mine bud, da blir 
dere i min kjærlighet – på samme måte 
som jeg har holdt min Fars bud, og blir i 
hans kjærlighet. Dette har jeg sagt dere 
for at min glede skal være i dere, og deres 
glede være full og hel. Og dette er mitt 
bud: at dere skal elske hverandre, slik 
som jeg har elsket dere. Ingen har større 
kjærlighet enn den som gir sitt liv for sine 
venner. Dere er mine venner, dersom 
dere gjør hva jeg befaler dere. Jeg kaller 
dere ikke lenger tjenere, for tjeneren vet 
ikke hva hans herre har fore. Nei, dere 
kaller jeg nå venner; for alt det jeg har 
hørt av min Far, har jeg gitt dere del i. 
Ikke så at dere valgte meg; det er jeg som 
har valgt dere, og satt dere til å gå ut og 
bære frukt, og frukt som varer. Og alt hva 
dere da ber Faderen om i mitt navn, det 
skal han gi dere. Dette er mitt bud til 
dere: At dere skal elske hverandre.» 

 

 

Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was 
umiłowałem. Wytrwajcie w miłości 
mojej! Jeśli będziecie zachowywać 
moje przykazania, będziecie trwać w 
miłości mojej, tak jak Ja zachowałem 
przykazania Ojca mego i trwam w Jego 
miłości. To wam powiedziałem, aby 
radość moja w was była i aby radość 
wasza była pełna. Prawa przyjaźni z 
Chrystusem To jest moje przykazanie, 
abyście się wzajemnie miłowali, tak jak 
Ja was umiłowałem. Nikt nie ma 
większej miłości od tej, gdy ktoś życie 
swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy 
jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli 
czynicie to, co wam przykazuję. Już 
was nie nazywam sługami, bo sługa 
nie wie, co czyni pan jego, ale 
nazwałem was przyjaciółmi, albowiem 
oznajmiłem wam wszystko, co 
usłyszałem od Ojca mego. Nie wyście 
Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i 
przeznaczyłem was na to, abyście szli i 
owoc przynosili, i by owoc wasz trwał 
- aby wszystko dał wam Ojciec, o 
cokolwiek Go poprosicie w imię moje. 
To wam przykazuję, abyście się 
wzajemnie miłowali. 



   
 
 
 

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". 

 

 
 
 

 
Jesus said to his disciples: “As the 
Father loves me, so I also love you. 
Remain in my love. If you keep my 
commandments, you will remain in my 
love, just as I have kept my Father’s 
commandments and remain in his love. 
“I have told you this so that my joy may 
be in you and your joy might be 
complete. This is my commandment: 
love one another as I love you. No one 
has greater love than this, to lay down 
one’s life for one’s friends. You are my 
friends if you do what I command you. 
I no longer call you slaves, because a 
slave does not know what his master is 
doing. I have called you friends, 
because I have told you everything I 
have heard from my Father. It was not 
you who chose me, but I who chose you 
and appointed you to go and bear fruit 
that will remain, so that whatever you 
ask the Father in my name he may give 
you. This I command you: love one 
another.” 


