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Ga 20:1-9 
20:1

 Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Maria Mácđala đi đến 

mộ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ. 
20:2

 Bà liền chạy về gặp ông Simon Phêrô và người môn đệ Đức Giêsu thương 

mến. Bà nói: "Người ta đem Chúa đi khỏi mộ; và chúng tôi chẳng biết họ để 

Người ở đâu?. 
20:3

 Ông Phêrô và môn đệ kia liền đi ra mộ. 
20:4

 Cả hai người cùng chạy. Nhưng môn đệ kia chạy mau hơn ông Phêrô và đã 

tới mộ trước. 
20:5

 Ông cúi xuống và nhìn thấy những băng vải còn ở đó, nhưng không vào. 
20:6

 Ông Simon Phêrô theo sau cũng đến nơi. Ông vào thẳng trong mộ, thấy 

những băng vải để ở đó, 
20:7

 và khăn che đầu Đức Giêsu. Khăn này không để lẫn với các băng vải, nhưng 

cuốn lại, xếp riêng ra một nơi. 
20:8

 Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và 

đã tin. 
20:9

 Thật vậy, trước đó hai ông chưa hiểu rằng: theo Kinh Thánh, Đức Giêsu phải 

chổi dậy từ cõi chết. 

 

1. Ghi nhớ: “Theo Kinh Thánh, Đức Giêsu phải trỗi dậy từ cõi chết” 

(Ga 20,9). 

 

2. Suy niệm: Tin vào Chúa Phục sinh là cửa mở để tin vào sự sống lại 

của mỗi người chúng ta, nhưng phải qua khổ nạn mới tới phục sinh. 

Tin là gắn bó đời mình vào Chúa, là để Chúa thực hiện ý muốn, 

chương trình của Người trên ý muốn, chương trình của chúng ta; là 

toàn tâm, toàn ý sống, thác, cho Chúa. Vui với Chúa, buồn với Chúa. 

Hạnh phúc với Chúa, đau khổ với Chúa. Sống niềm tin phục sinh ngay 

từ đời nầy để đạt đến viên mãn trong cõi đời đời.  

 

3. Sống Lời Chúa: Đường đi có Chúa con không lo chi. 

  

4. Cầu nguyện: Xin cho con đủ can đảm dứt bỏ quyến rũ trần thế để 

toàn tâm, toàn ý sống cho Chúa; vì chỉ có Chúa mới đem lại sự sống 

và hạnh phúc đời đời cho con.  
 


