
THỨ BA – 03/04/2018  TUẦN BÁT NHẬT LỄ PHỤC SINH  

 

Ga 20,11-18 
20:11

 Bà Maria đứng ở ngoài, gần bên mộ, mà khóc. Bà vừa khóc vừa cúi xuống 

nhìn vào trong mộ, 
20:12

 thì thấy hai thiên thần mặc áo trắng ngồi ở nơi đã đặt thi hài của Đức 

Giêsu, một vị ở phía đầu, một vị ở phía chân. 
20:13

 Thiên thần hỏi bà: "Này bà, sao bà khóc?" Bà thưa: "Người ta đã lấy mất 

Chúa tôi rồi, và tôi không biết họ để Người ở đâu!" 
20:14

 Nói xong, bà quay lại và thấy Đức Giêsu đứng đó, nhưng bà không biết là 

Đức Giêsu. 
20:15

 Đức Giêsu nói với bà: "Này bà, sao bà khóc? Bà tìm ai?" Bà Maria tưởng 

là người làm vườn, liền nói: "Thưa ông, nếu ông đã đem Người đi, thì xin nói 

cho tôi biết ông để Người ở đâu, tôi sẽ đem Người về". 
20:16

 Đức Giêsu gọi bà: "Maria!" Bà quay lại và nói bằng tiếng Hípri: 

"Rápbuni!" (nghĩa là 'lạy Thầy'). 
20:17

 Đức Giêsu bảo: "Thôi, đừng giữ Thầy lại, vì Thầy chưa lên cùng Chúa Cha. 

Nhưng hãy đi gặp anh em Thầy và bảo họ: 'Thầy lên cùng Cha của Thầy, cũng 

là Cha của anh em, lên cùng Thiên Chúa của Thầy, cũng là Thiên Chúa của anh 

em'". 
20:18

 Bà Maria Mácđala đi báo cho các môn đệ: "Tôi đã thấy Chúa", và bà kể lại 

những điều Người đã nói với bà. 

 

Ghi nhớ: “Bà Maria Magđala đi loan báo cho các môn đệ: Tôi đã thấy 

Chúa” (Ga 20,18).  

 

Suy niệm: Maria Magđala là một trong số những phụ nữ đi thăm mộ 

và bà đã nhận ra Chúa, qua giọng nói quen thuộc của Người và bà đã 

thông báo cho các Tông đồ về cảm nghiệm gặp gỡ của mình với Chúa 

Phục sinh. Có là bạn hữu của Chuá ở đời nầy, chúng ta mời là bạn hữu 

với Chúa trong cỏi đời đời. Chúng  

ta sẽ nhận ra Chúa ngay, trong ngày trở về trình diện với Chúa và 

Chúa sẽ gọi tên chúng ta cách thân thương, vì trước đây chúng ta đã 

từng là bạn hữu thân  

tín với Người.  

 

Sống Lời Chúa: Hãy thuộc về Chúa, là bạn hữu thân tín với Chúa, 

ngay bây giờ, trong đời nầy.  

 

Cầu nguyện: Xin cho con luôn chọn Chúa là gia nghiệp của đời con. 

Amen.  


