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Lc 20,27-40 
20:27 Có mấy người thuộc nhóm Xađốc đến gặp Đức Giêsu. Nhóm này chủ trương không có 
sự sống lại. 
20:28 Mấy người ấy hỏi Đức Giêsu: "Thưa Thầy, ông Môsê có viết cho chúng ta điều luật này: 
Nếu anh hay em của người nào chết đi, đã có vợ mà không có con, thì người ấy phải cưới lấy 
nàng, để gầy dựng một dòng giống cho anh hay em mình. 
20:29 Vậy nhà kia có bảy anh em trai. Người anh cả lấy vợ, nhưng chưa có con thì đã chết. 
20:30 Người thứ hai, 
20:31 rồi người thứ ba đã lấy người vợ góa ấy. Cứ như vậy, bảy anh em đều chết đi mà không 
để lại đứa con nào. 
20:32 Cuối cùng, người đàn bà ấy cũng chết. 
20:33 Vậy trong ngày sống lại, người đàn bà ấy sẽ là vợ ai, vì cả bảy đều đã lấy nàng làm vợ?" 
20:34 Đức Giêsu đáp: "Con cái đời này cưới vợ lấy chồng, 
20:35 chứ những ai được xét là đáng hưởng phúc đời sau và sống lại từ cõi chết, thì không 
cưới vợ cũng chẳng lấy chồng. 
20:36 Quả thật, họ không thể chết nữa, vì được ngang hàng với các thiên thần. Họ là con cái 
Thiên Chúa, vì là con cái sự sống lại. 
20:37 Còn về vấn để kẻ chết sống lại, thì chính ông Môsê cũng đã cho thầy trong đoạn văn nói 
về bụi gai, khi ông gọi Đức Chúa là Thiên Chúa của tổ phục Ápraham, Thiên Chúa của tổ phụ 
Ixaác, và Thiên Chúa của tổ phụ Giacóp. 
20:38 Mà Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống, vì 
đối với Người, tất cả đều đang sống". 
20:39 Bấy giờ có mấy người thuộc nhóm kinh sư lên tiếng nói: "Thưa Thầy, Thầy nói hay lắm". 
20:40 Quả vậy, họ không dám chất vấn Người điều gì nữa. 

 

ƯỚC VỌNG TRƯỜNG SINH BẤT TỬ 

“Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết mà là Thiên Chúa của kẻ sống.” (Lc 20,38) 

 

Suy niệm: Tần Thuỷ Hoàng (221-210 tr. CN.), quyền uy tối cao trên cả đế quốc Trung Hoa mênh 

mông mà vẫn tham sống sợ chết. Ông truyền xây Vạn Lý Trường Thành dài hơn 5.000 km để bảo 

vệ đế chế, sai người đi tìm thuốc trường sinh bất tử. Biết mình có kéo dài sự sống mấy rồi cũng có 

lúc phải chết, ông lo xây lăng tẩm cho mình như một cung điện nguy nga đồ sộ, lấy châu ngọc làm 

tinh tú, lấy thuỷ tinh làm sông Ngân Hà, lấy vàng bạc dát tường, chôn sống hàng trăm cung nữ để 

phục vụ ông ở kiếp sau. Chối bỏ sự sống đời sau bằng cách cố gắng kéo dài sự sống đời này, hay 

coi sự sống bên kia thế giới cũng ăn ăn uống uống, cũng dựng vợ gả chồng như ở thế giới này đều 

phản ánh một cái nhìn bất cập về sự sống cả đời này lẫn đời sau. Lời Chúa dạy ta rằng “sự sống 

thay đổi chứ không mất đi”. Có sự sống đời sau nhưng không giống cuộc sống đời này như người 

đời vẫn nghĩ. Đối với những ai được kêu gọi vào cuộc sống đời đời ấy thì Thiên Chúa thế nào, họ 

cũng sẽ nên như thế (x. 1Ga 3,2). Vì Thiên Chúa là chủ của sự sống. 

 

Mời Bạn: Chúng ta biến nỗi sợ chết thành lòng ham sống một cách mãnh liệt mà là sống cuộc 

sống đời đời với Chúa. Vì thế, dù đang phải bon chen với chuyện cơm áo gạo tiền, chúng ta quyết 

không để những sự đời này cản trở bước chân chúng ta trên con đường tiến về cõi sống vĩnh 

hằng. 

 

Chia sẻ: Chúng ta đã biểu lộ niềm tin vào Đấng Phục sinh thế nào khi có người thân qua đời? 

 

Sống Lời Chúa: Lần hạt và dâng hy sinh để cầu cho các đẳng linh hồn. 

 

Cầu nguyện: Chúa ơi, xin Chúa sống trong con để con luôn sống cho Chúa. 


