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THỨ HAI TUẦN 31 TN 

Cầu cho các tín hữu đã qua đời 

Ga 6,37-40 
37 Khi ấy, Đức Giê-su nói với dân chúng rằng : “Tất cả những người Chúa Cha ban cho tôi 

đều sẽ đến với tôi, và ai đến với tôi, tôi sẽ không loại ra ngoài, 38 vì tôi tự trời mà xuống, 

không phải để làm theo ý tôi, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai tôi. 39 Mà ý của Đấng đã sai 

tôi là tất cả những kẻ Người đã ban cho tôi, tôi sẽ không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ 

sống lại trong ngày sau hết. 40 Thật vậy, ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy người Con và 

tin vào người Con, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết.” 

 

SỐNG LẠI VỚI CHÚA 

“Thật vậy, ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy người Con và tin vào người Con, 

thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết.” (Ga 6,40) 

 

Suy niệm: Nghĩ đến cái chết, nhiều người lo sợ: lo sợ không hẳn vì tiếc nuối cuộc 

đời này, mà đúng hơn vì họ không tin vào cuộc sống mai sau tốt đẹp và bền vững 

mãi mãi. Giê-su xác quyết rằng chết không phải là hết mà là ngưỡng cửa đi vào đời 

sau, một cuộc sống kết hiệp hoàn hảo muôn đời với Thiên Chúa mà điều kiện để đạt 

được là “thấy và tin” vào Đức Giê-su là Con Một của Ngài. Với niềm tin và hy vọng 

đó, mọi sự đời này, dù là tiền tài, danh vọng, địa vị, sắc đẹp... đều là tạm thời và thua 

kém so với cái lợi là đạt được chính Chúa (x. Pl 3,8). Và tài sản mà ta cần tích luỹ 

cho cuộc sống mai sau đó là kho tàng duy nhất còn trường tồn cho cuộc sống vĩnh 

cửu đó. 

 

Mời Bạn: Chúa ban cho mỗi người chúng ta cuộc sống đời này để đến với Chúa, kín 

múc sức mạnh, tình yêu và ân sủng Chúa, để sống niềm tin cách cụ thể, qua việc 

thực thi bác ái yêu thương như Chúa dạy. Việc bác ái phát xuất từ lòng yêu thương 

chân thành với niềm xác tín là ta làm mọi sự vì Chúa chứ không vì tiếng khen của 

người đời. Khi đó chúng ta thực thi ý Chúa và được phần thưởng Chúa ban là sự 

sống đời đời: “Ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy người Con và tin vào người Con, 

thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết.” (Ga 6,40). 

 

Sống Lời Chúa: Thực thi bác ái giúp đỡ những người bất hạnh, để họ vững tin vào 

Chúa và được sự sống đời đời. 

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con vững tin vào Chúa và sống bác ái yêu thương 

hết mọi người như Chúa đã truyền dạy. Amen. 

  

  

  


