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Mt 28: 8-15 
28:8

 Các bà vội vã rời khỏi mộ, tuy sợ hãi nhưng cũng rất đỗi vui mừng, chạy về 

báo tin cho môn đệ Đức Giêsu hay. 
28:9

 Và kìa đức Giêsu đón gặp các bà và nói: "Chào chị em!" Các bà tiến lại gần 

Người, ôm chầm lấy chân, và bái lạy Người. 
28:10

 Bấy giờ, Đức Giêsu nói với các bà: "Chị em đừng sợ! về báo cho anh em 

của Thầy để họ đến Galilê. Họ sẽ được thấy Thầy ở đó". 
28:11

 Các bà đang đi, thì kìa mấy người trong đội lính canh mồ vào thành báo cho 

các thượng tế biết mọi việc đã xảy ra. 
28:12

 các thượng tế liền họp với các kỳ mục; sau khi bàn bạc, họ cho lính một số 

tiền lớn, 
28:13

 và bảo: "Các anh hãy nói như thế này: Ban đem đang lúc chúng tôi ngủ, các 

môn đệ của hắn đã đến lấy trộm hắn đi. 
28:14

 nếu sự việc này đến tai quan tổng trấn, chính chúng tôi sẽ dàn xếp với quan 

và lo cho các anh được vô sự". 
28:15

 Lính đã nhận tiền và làm theo lời họ dạy. Câu chuyện này được phổ biến 

giữa người Dothái cho đến ngày nay. 

 

1. Ghi nhớ: “Bấy giờ Đức Giêsu nói với các bà: Chị em đừng sợ!” 

(Mt 28,10).  

 

2. Suy niệm: Chúa Phục sinh hiện ra đầu tiên với những phụ nữ đi 

thăm mộ. Các bà xứng đáng nhận diễm phúc ấy. Bởi vì lòng yều mến 

của các bà đối với Chúa Giêsu, giúp các bà vượt mọi đe dọa, khó 

khăn, sợ hãi, để đi thăm mộ Chúa sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần. 

Sự can đảm nầy không giúp các bà khỏi choáng ngộp trước biến cố 

Phục sinh của Chúa; do đó Chúa an ủi và củng cố các bà: “Chị em 

đừng sợ”! Dù tin Chúa, nhưng chúng ta vẫn lo sợ đủ điều. Đức tin 

chúng ta yếu kém, chúng ta không lường trước được khó khăn hiện 

tại, tương lai sắp đến, thiếu tin tưởng vào sự Quan Phòng của Chúa, 

đó là chuyện bình thường. Xin Chúa thêm niềm tin, lòng phó thác và 

yêu mến để chúng ta vững vàng tiến bước. 

 

3. Sống Lời Chúa: Có Phục Sinh đang ở trong tôi, nâng đỡ tôi đi. 

  

4. Cầu nguyện: Xin ơn Chúa Phục sinh biến đổi đời con như đã từng 

biến đổi đời các Tông đồ. Amen.  

 


