
PHÚC ÂM:  Ga 20, 1-9 (Gospel: John 20:1-9) 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
 
Ngày đầu tuần, Maria Mađalêna đi ra mồ từ sáng sớm khi trời còn tối và bà 
thấy tảng đá đã được lăn ra khỏi mồ, bà liền chạy về tìm Simon-Phêrô và 
người môn đệ kia được Chúa Giêsu yêu mến, bà nói với các ông rằng: 
"Người ta đã lấy xác Thầy khỏi mồ, và chúng tôi không biết người ta đã để 
Thầy ở đâu". Phêrô và môn đệ kia ra đi đến mồ. Cả hai cùng chạy, nhưng 
môn đệ kia chạy nhanh hơn Phêrô, và đến mồ trước. Ông cúi mình xuống 
thấy những khăn liệm để đó, nhưng ông không vào trong. Vậy Simon-
Phêrô theo sau cũng tới nơi, ông vào trong mồ và thấy những dây băng 
nhỏ để đó, và khăn liệm che đầu Người trước đây, khăn này không để lẫn 
với dây băng, nhưng cuộn lại để riêng một chỗ. Bấy giờ môn đệ kia mới 
vào, dù ông đã tới mồ trước. Ông thấy và ông tin, vì chưng các ông còn 
chưa hiểu rằng, theo Kinh Thánh, thì Người phải sống lại từ cõi chết. 
Đó là lời Chúa. 
 
KINH THÁNH BÌNH LUẬN (Gospel Commentary) 

Góp ý về bài Phúc Âm hôm nay, Terence Keegan nói rằng: Trong phần mở 
đầu của bài Phúc Âm của thánh Gioan, ta đọc “ánh sáng soi đến nơi tăm 
tối và bóng tối không che khuất  đư ợc ánh sáng” (1:5). Hình ảnh của bóng 
tối và ánh sáng cũng là hình ảnh của cái chết / sự sống, của sự  giả dối / 
sự thật, cứ tiếp tục lập lại trong suốt bài Phúc Âm và nằm sau câu chuyện 
của thánh thư đọc hôm nay. Maria Mađalêna đến trong trời còn tối và 
tưởng lầm rằng [xác] Chúa đã được lấy ra khỏi mồ (20:2). Simon-Phêrô 
thấy tấm vải liệm đã được cuộn lại (20:7); [dù đoán rằng] chẳng mấy kẻ 
đánh cắp xác chết lại làm như thế, nhưng hai ông vẫn không giải thích 
được sự kiện đặc biệt này. Môn đệ khác, sau khi bước vào, đã thấy và đã 
tin. Đức tin này là thí dụ đầu tiên về niềm tin Phục Sinh trong Phúc Âm của 
thánh Gioan. Theo ngôn ngữ Phúc Âm thứ tư, đức tin là cách con người đi 
từ  tối tăm đến ánh sáng, từ sự chết đến sự sống, từ sự  giả dối đến sự 
thật. Đức tin không phải là kết quả của sự suy diễn mà là món quà của 
Thiên Chúa ban tặng vì cái chết vinh quang / Phục Sinh của Chúa Giêsu. 

Tác giả cẩn thận nhấn mạnh sự khác thường của đức tin ấy trong câu cuối 
của bài giảng hôm nay. Chỉ khi lãnh nhận món quà Đức tin, chỉ khi bước 
vào ánh sáng, thì ý nghĩa của những chữ viết trong Cựu Ước, những chữ bí 



ẩn và những việc l àm tốt đẹp của Chúa Giêsu mới trở nên rõ ràng. Chỉ lúc 
ấy, sự quan trọng của tấm vải liệm được cuộn lại mới trở nên rõ ràng. Câu 
chuyện ngày hôm nay không phải là việc các môn đệ suy nghĩ về ngôi mồ 
trống mà là món quà đức tin đầu tiên, qua đó, ta bước vào ánh sáng, sự 
thật và sự Phục Sinh của Chúa Giêsu.  

 

Các câu hỏi để chia sẻ: 

1) Khi nghe phúc âm, những gì đã khiến anh / chị chú ý? Tại sao? 
2) Lễ Phục Sinh là sự chiến thắng của sự sống trên cái chết, của ánh 

sáng trên tăm tối, của tử tế trên tội lỗi. Bạn có thể nhớ lại về một 
ngày Thứ Sáu Tuần Thánh xưa cũ khi ơn phước đến với bạn? 

3) Việc “Sống qua thông điệp Phục Sinh” có ý nghĩa gì đối với bạn? 
4) Jesus nói với bạn những gì về cách hành xử của một tín đồ công 

giáo? 

 
 


