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PHÚC ÂM (Gospel): Ga 20, 1-9 

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. 

Bình Luận Kinh Thánh (Gospel Commentary):   Gioan 20:1-9 
 
Bình luận về Tin Mừng hôm nay, bà Terence Keegan viết: 
Trong phần mở đầu của Phúc âm thánh Gioan, người ta đọc rằng, “Ánh sáng tỏa sáng trong bóng 
tối và bóng tối không bao trùm được nó” (1: 5). Hình ảnh về bóng tối và ánh sáng này, cũng như 
những hình ảnh về cái chết và sự sống và về sự giả dối và sự thật, tái diễn trong suốt Tin Mừng và ẩn 
trong câu chuyện của bài đọc hôm nay. Bà Maria Madalêna đến mộ khi trời vẫn còn tối và bà lầm tưởng 
rằng xác Chúa Giêsu đã bị lấy đi khỏi ngôi mộ (20: 2). Simon Phêrô nhìn thấy mảnh vải cuộn lại (20: 
7); hầu như không ai có thể ăn cắp xác được, nhưng ông cũng không biết tại sao lại xẩy ra với việc kỳ 
lạ này. Người môn đệ kia, khi anh ta bước vào, không những thấy mà còn tin nữa. Niềm tin này là một 
ví dụ đầu tiên về Niềm tin Phục sinh trong Tin Mừng thánh Gioan. Trong lời nói của Tin Mừng thứ tư 
về Chúa Giêsu Phục Sinh, đức tin là đường lối con người đi từ bóng tối đến ánh sáng, từ cái chết đến 
sự sống, từ sự giả dối đến sự thật. Đức tin không phát xuất từ sự suy diễn nhưng nó là một món quà do 
Thiên Chúa ban cho nhờ chiến thắng vinh quang của cái chết và Chúa Giêsu Phục sinh. 
 
Tác giả cẩn thận nhấn mạnh bản chất phi thường của đức tin này trong câu thơ cuối cùng của bài đọc 
hôm nay. Chỉ khi nhận được món quà đức tin này, chỉ khi con người bước vào ánh sáng, thì ý nghĩa 
đầy đủ của những lời trong Cựu Ước và lời nói và hành động diệu kỳ của Chúa Giêsu mới được rõ ràng 
minh bạch. Cũng vậy sau đó, ý nghĩa tại sao vải cuộn lại trở nên rõ ràng hơn. Câu chuyện hôm nay 
không phải nói về sự diễn tả ngôi mộ trống của các môn đệ, mà là nói chính về món quà đức tin ban 
đầu mà con người bước vào ánh sáng,vào sự thật và vào đời sống của Chúa Giêsu Phục sinh. 
 
Câu Hỏi Chia Sẻ (Faith Sharing Questions) 
1. Quay sang người bên cạnh bạn và chia sẻ câu nào hoặc hình ảnh nào trong bài đọc khiến bạn chú 
ý? Nó có an ủi hay thách thức bạn hay đánh động lòng bạn một cách nào đó không? 
 

2. Sự kiện Phục Sinh có ý nghĩa gì với bạn không? 
 
3. Trong bài đọc II từ dân Cô-lô-sê, Phao-lô khuyến khích chúng ta nên hãy tìm những sự trên trời. 
Chuyện này không dễ làm.  Điều gì giúp bạn hướng về Chúa Giêsu và thiên đàng khi bạn đang sống 
và đang bận tâm với những sự trần thế? 
4. Cả Phêrô và Gioan đều vào ngôi mộ, nhưng chỉ Gioan thấy và tin. Tôi tự hỏi tại sao? Bạn có thể 
nhớ lại một thời gian nào làm bạn cảm thấy có một đức tin khác thường? 



 

5. Kể một điều trong Phúc âm hôm nay đã nói với chúng ta rằng là môn đệ của Chúa Giêsu chúng 
ta cần phải chú ý và hành động. 


