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Ga 20,2-8 
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. 
 

VỊ TÔNG ĐỒ CỦA TÌNH YÊU 

“Môn đệ kia chạy mau hơn ông Phêrô và đã tới mộ trước… Ông đã thấy và đã 

tin.” (Ga 20,4.8) 

 

Suy niệm: Người ta không chạy khi người ta có thể nhẩn nha bước đi. Người ta chỉ 

chạy khi có một áp lực từ bên ngoài hay từ bên trong mình. Nghĩa là, người ta chỉ 

chạy khi người ta cảm thấy cần phải… chạy! Có phải vì Gioan trẻ khoẻ hơn Phêrô mà 

ông chạy mau hơn đến mộ của Thầy không? Chưa chắc. Cứ xem Gioan nhường cho 

Phêrô bước vào mộ trước, ta sẽ thấy người môn đệ trẻ này vẫn còn ý tứ giữ lễ ‘kính 

trên nhường dưới’ đó chứ. Thế tại sao Gioan đã chạy mau hơn, dù chỉ là để ‘đến 

trước vào sau’? Hẳn là vì trong lòng Gioan có một sức thúc giục rất mạnh. Gioan 

thấy cần phải chạy thật nhanh, để xem thực hư thế nào về chuyện mộ thầy trống rỗng. 

Sức thúc giục ấy chính là tình yêu. Gioan yêu mến Thầy tha thiết, vì ông biết mình là 

“người môn đệ Chúa yêu.” 

 

Mời Bạn: Chúng ta có thể đo lường lòng mến của mình đối với Chúa Giêsu đấy bạn 

ạ. Cách nào? Bằng cách xem mình có ‘chạy’ tìm Chúa hay không khi lỡ lạc mất 

Người. Bằng cách xem mình có cảm nhận được Người thúc giục để ‘chạy’ đến gặp 

Người nơi những anh chị em bé mọn nhất ở chung quanh đời mình hay không. 

 

Chia sẻ: Hình ảnh Gioan ‘chạy’ ra mộ Thầy cho thấy trong trái tim người môn đệ 

này có một ngọn lửa bùng cháy. Bạn nghĩ người tông đồ hôm nay có thể nhẩn nha 

bước đi hay thậm chí có thể bình chân như vại vì quá ‘dư thời giờ’ được không? 

 

Sống Lời Chúa: Yêu Chúa bằng cả trái tim, thể hiện nơi sự tận tình khi cầu nguyện 

cũng như khi thi hành sứ vụ. 

 

Cầu nguyện: Xin đốt nóng trong con ngọn lửa Tình Yêu của Chúa. Amen. 

  


