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TÔI TIN CÓ CUỘC SỐNG MAI HẬU ………………………………………..  Lm. Đan Vinh, HHTM 

GIÊRIKHÔ ……………………………………………………………………..  Lm. Vĩnh Sang, DCCT 
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Suốt hơn 10 năm qua trên Đặc San Giáo Sĩ Việt Nam chúng con đã trung thành phổ biến bản 
dịch của Giáo Hoàng Học Viện PIO X Đà Lạt; Nay với trọn tấm lòng biết ơn các dịch giả qua 
các thời kỳ, chúng con xin tiếp tục công việc tối cần thiết này nhưng với một bản dịch hoàn 
chỉnh hơn - Bản dịch của Ủy Ban Giáo Lý Đức Tin, HĐGMVN. Rất mong được mọi người 
đón nhận, hỗ trợ việc phổ biến tài liệu quí này như KIM CHỈ NAM đích thực, đầy đủ và hoàn 
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http://www.conggiaovietnam.net/
mailto:giaosivietnam@gmail.com


 

2 

hảo cho mọi thành phần Dân Chúa. Chúng ta đang sống trong thời điểm kỷ niệm 50 năm Thánh 
Công Đồng Chung Vatican 2; Dân Chúa Việt Nam khi dành thời gian đọc lại các Hiến Chế, Sắc 
Lệnh, Tuyên Ngôn sẽ luôn nhận ra điều mới mẻ và hữu ích cho từng cá nhân cũng như cộng 
đoàn.  
 
Chúng con xin chân thành cám ơn Quí Đức Cha, Quí Cha Ủy Ban GLĐT đã sẵn lòng cho phép 
chúng con giới thiệu bản văn quí giá này qua internet. Quí Cha và Quí Vị có thể yêu cầu nhận 
trọn bộ hay từng Văn Kiện cụ thể trên một file word qua email, hoặc cũng có thể tải về máy tại 
địa chỉ: http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=home&v=subject&is=31  
 
Xin chân thành cám ơn 
 
BBT CGVN & Đặc San GSVN 
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HIẾN CHẾ MỤC VỤ1 
VỀ GIÁO HỘI TRONG THẾ GIỚI NGÀY NAY 

GAUDIUM ET SPES 
Ngày 7 tháng 12 năm 1965 

PHẦN THỨ NHẤT 

GIÁO HỘI VÀ ƠN GỌI LÀM NGƯỜI 

CHƯƠNG III 

HOẠT ĐỘNG CỦA NHÂN LOẠI TRONG THẾ GIỚI 

33. Đặt vấn đề 

 

Bằng lao động và tài trí, con người đã luôn cố gắng phát triển thêm mãi cuộc sống của mình. 
Ngày nay, nhất là với sự trợ giúp của khoa học và kỹ thuật, con người đã và còn đang không 
ngừng nới rộng sự thống trị của mình gần như trên tất cả thiên nhiên, và đặc biệt nhờ sự gia 
tăng đủ loại phương tiện trao đổi giữa các quốc gia, gia đình nhân loại dần dần ý thức về mình 
và hợp thành gần như một cộng đồng duy nhất trong toàn thế giới. Do đó, ngày nay con người 
đã dùng tài năng của chính mình để tự cung ứng nhiều của cải mà trước đây họ chỉ biết mong 
đợi nơi các quyền lực thần linh. 

 

Trước nỗ lực lớn lao có liên quan đến toàn thể nhân loại này, nhiều câu hỏi đang được con 
người nêu lên. Đâu là ý nghĩa và giá trị của hoạt động cần lao ấy? Phải sử dụng tất cả những 
của cải ấy như thế nào? Đâu là mục đích của những cố gắng cá nhân cũng như tập thể? Giáo 
Hội, tuy đang quản thủ kho tàng lời Chúa để từ đó rút ra những nguyên tắc luân lý và tôn giáo, 
nhưng không phải lúc nào cũng có ngay câu trả lời cho từng vấn đề. Dù vậy, Giáo Hội luôn luôn 
ao ước nối kết ánh sáng mạc khải với kiến thức của mọi người, để soi dẫn con đường mà nhân 
loại vừa bước chân vào. 

34. Giá trị của hoạt động nhân loại 

 

Đối với các tín hữu, có một điều chắc chắn, đó là mọi hoạt động cá nhân và tập thể của nhân 
loại, cũng như tất cả nỗ lực to lớn của con người, vất vả suốt bao thế kỷ để cải thiện hoàn cảnh 
sinh sống, tự nó vốn phù hợp với ý định của Thiên Chúa. Thật vậy, được tạo dựng giống hình 
ảnh Thiên Chúa, con người đã nhận nhiệm vụ làm chủ trái đất cùng tất cả những gì chứa đựng 
trong đó, cai quản vũ trụ trong công bình và thánh thiện2 và khi nhìn nhận Thiên Chúa là Đấng 
tạo dựng mọi loài, họ qui hướng về Người chính bản thân mình cũng như muôn vật: như thế, 
khi vạn vật đã được con người thu phục, thì danh Chúa được tôn vinh trên khắp địa cầu3. 

 

                                                 
1
  Hiến chế Mục Vụ về “Giáo Hội trong thế giới ngày nay” tuy có hai phần rõ rệt nhưng làm thành một khối duy nhất.  
Hiến Chế được gọi là “Mục Vụ” vì sẽ dựa trên những nguyên tắc giáo lý để trình bày thái độ của Giáo Hội với thế giới và con người ngày nay. Do đó, phần 

I vẫn có chủ đích mục vụ, còn phần II chứa đựng nhiều điểm giáo lý. 

Trong phần I, Giáo Hội trình bày giáo lý về con người, về thế giới con người đang sống và về thái độ của Giáo Hội đối với con người và thế giới. Trong 

phần II, Giáo Hội khảo sát tường tận hơn những khía cạnh khác nhau trong cuộc sống hiện nay và trong xã hội nhân loại, nhất là những thắc mắc, những vấn 

đề xét ra có vẻ khẩn thiết hơn trong thời đại chúng ta. Do đó, trong phần II, dựa trên những nguyên tắc giáo lý, nội dung không những bao hàm những yếu tố 

vĩnh cửu mà còn cả những yếu tố thời gian nữa. 

Vì thế, phải giải thích Hiến chế theo những nguyên tắc tổng quát của khoa chú giải thần học và đặc biệt trong phần II, phải lưu ý tới những hoàn cảnh tự 

bản chất gắn liền với những vấn đề được nêu lên, nhưng đang có những biến chuyển. 

 
 

 

 
2
 x. St 1,26-27; 9,2-3; Kn 9,2-3. 

3
 x. Tv 8,7 và 10. 
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Điều nói trên cũng liên quan đến những công việc thường ngày. Thật vậy, trong khi mưu sinh 
cho mình và cho gia đình, tất cả những người nam cũng như nữ hoạt động để phục vụ xã hội 
một cách hữu hiệu đều có lý để tin rằng nhờ lao công của mình, họ tiếp nối công trình của Đấng 
Tạo Hóa, phục vụ anh em, đóng góp công sức vào việc hoàn thành ý định của Thiên Chúa trong 
lịch sử4. 

 

Người Kitô hữu không bao giờ nghĩ rằng, các công trình do con người dùng tài năng và sức 
lực riêng để thực hiện là chống đối quyền năng Thiên Chúa, cũng không coi thụ tạo có lý trí 
như một địch thủ của Tạo Hóa, nhưng công nhận rằng các thắng lợi của nhân loại là dấu chỉ 
biểu hiện sự cao cả của Thiên Chúa và là kết quả của ý định khôn lường của Ngài. Tuy nhiên, 
khi con người càng có thêm nhiều năng lực, thì càng có thêm trách nhiệm trong phạm vi cá 
nhân cũng như tập thể. Từ đó, chúng ta thấy sứ điệp Kitô giáo không kéo con người ra khỏi 
công cuộc xây dựng thế giới, cũng không làm cho họ mất đi sự quan tâm đến lợi ích của đồng 
loại, nhưng trái lại thúc bách họ hơn nữa về bổn phận phải thực hiện những điều ấy5. 

35. Tiêu chuẩn cho hoạt động của con người 

 

Hoạt động của con người phát xuất từ con người và cũng qui hướng về con người. Thật vậy, 
khi làm việc, con người không những biến đổi vạn vật và xã hội, mà còn hoàn thiện chính mình. 
Con người học biết được nhiều điều, phát triển tài năng, vươn ra khỏi bản thân và vượt lên cả 
chính mình. Nếu được hiểu cho đúng thì sự tăng triển này đáng giá hơn mọi của cải có thể thu 
tích được. Giá trị con người hệ tại ở “cái mình là” hơn ở “cái mình có”6. Cũng vậy, tất cả những 
gì con người làm để đạt tới một nền công lý cao vượt hơn, một tình huynh đệ rộng lớn hơn và 
một trật tự nhân đạo hơn trong các tương quan xã hội, đều đáng quí trọng hơn các tiến bộ kỹ 
thuật, bởi vì, các tiến bộ ấy tuy có thể cung cấp chất liệu cho việc thăng tiến con người, nhưng 
tự chúng mà thôi không thể thực hiện được công cuộc thăng tiến ấy.  

 

Vì thế, tiêu chuẩn cho hoạt động của con người chính là tất cả phải phù hợp với lợi ích đích 
thực của nhân loại theo như ý định và ý muốn của Thiên Chúa, và phải giúp con người, cá 
nhân cũng như tập thể, vun đắp và chu tất ơn gọi toàn diện của mình. 

36. Sự độc lập đúng mức của các thực tại trần thế 

 

Tuy nhiên, nhiều người đương thời dường như e ngại rằng sự liên kết quá chặt chẽ giữa 
hoạt động của con người và tôn giáo sẽ làm ngăn trở sự độc lập của con người, của xã hội 
hoặc của khoa học. 

 

Nếu chúng ta hiểu sự độc lập của các thực tại trần thế có nghĩa là các tạo vật và các cộng 
đồng xã hội đều có những định luật và những giá trị riêng mà con người phải dần dần nhận 
thức, sử dụng và điều hợp, thì đòi hỏi một sự độc lập như thế là một việc hoàn toàn chính 
đáng: đó không chỉ là đòi hỏi của người đương thời đòi hỏi nhưng còn là điều phù hợp với ý 
muốn của Đấng Tạo Hóa. Thật vậy, do chính cách thức tạo dựng, mọi vật đều được tác thành 
với các phẩm tính bền vững, chân thật và thiện hảo cũng như có những định luật và trật tự 
riêng. Con người phải tôn trọng tất cả những điều ấy, qua việc nhìn nhận các phương pháp 
riêng biệt của từng ngành khoa học và kỹ thuật. Bởi vậy, việc khảo sát có phương pháp trong 
mọi ngành, nếu tiến hành một cách khoa học thực sự và theo các tiêu chuẩn luân lý, sẽ không 
bao giờ trái nghịch với đức tin, vì các thực tại trần thế và các thực tại đức tin đều bởi một Thiên 
Chúa mà ra7. Hơn nữa, những ai kiên nhẫn và khiêm tốn nỗ lực nghiên cứu sâu xa những bí ẩn 
của sự vật, vẫn được bàn tay Chúa hướng dẫn, dù chính họ không nhận ra, vì Ngài là Đấng 
bảo tồn muôn loài và cho chúng hiện hữu theo bản tính riêng của mỗi loài. Do đó, chúng ta lấy 
làm tiếc về một số thái độ, đôi khi cả nơi các Kitô hữu, không hiểu rõ sự độc lập chính đáng của 
khoa học và đã gây ra nhiều cuộc tranh luận và bất đồng khiến nhiều người nghĩ rằng đức tin 
và khoa học đối nghịch nhau8. 

                                                 
4
 x. GIOAN XXIII, Thông điệp Pacem in terris: AAS 55 (1963), tr. 297. 

5
 x. Sứ điệp các Nghị Phụ gởi toàn thể nhân loại vào dịp khai mạc Công Đồng Vatican II, tháng 10, 1962: AAS 54 (1962), tr. 

822-823. 
6
 x. PHAOLÔ VI, Alloc. ad Corpus diplomaticum, 7.1.1965; AAS 57 (1965), tr. 232. 

7
 x. CĐ VATICAN I, Hiến chế tín lý về Đức tin Công giáo Dei Filius, ch. III: DS 1785-1786 (3004-3005). 

8
 x. PIÔ PASCHINI, Vita e opere di Galileo Galilei, quyển 2, Pont. Accademia delle Scienze, Città del Vatican, 1964. 
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Nhưng, nếu “sự độc lập của các thực tại trần thế” được hiểu là các tạo vật không lệ thuộc 
vào Thiên Chúa và con người có thể sử dụng chúng mà không cần quy hướng về Đấng Tạo 
Hóa, thì bất cứ ai đã nhận biết Thiên Chúa cũng đều thấy rằng lập trường đó hết sức sai lầm. 
Thật vậy, không có Đấng Tạo Hóa, tạo vật sẽ không tồn tại. Ngoài ra, mọi tín hữu, dù thuộc tôn 
giáo nào đi nữa, cũng luôn cảm nhận được tiếng nói của Thiên Chúa và sự hiển linh của Ngài 
qua ngôn ngữ của tạo vật. Hơn nữa, nếu thiếu vắng Thiên Chúa, tạo vật đều trở nên vô nghĩa. 

37. Tội lỗi làm hư hỏng hoạt động của nhân loại 

 

Thánh Kinh dạy cho gia đình nhân loại biết điều mà kinh nghiệm của các thời đại cũng đã 
cho thấy, đó là tiến bộ tuy là một lợi ích lớn lao của con người nhưng cũng kèm theo một cám 
dỗ mãnh liệt. Thật vậy, khi đảo lộn bậc thang giá trị, khi không còn phân biệt ác và thiện, thì cá 
nhân cũng như tập thể chỉ nghĩ đến quyền lợi của mình chứ không quan tâm đến quyền lợi kẻ 
khác. Do đó, thế giới chưa phải là nơi có tình huynh đệ đích thực, trong khi ấy, sự gia tăng 
quyền lực của con người lại đe dọa hủy diệt chính nhân loại. 

 

Một cuộc chiến cam go chống lại quyền lực bóng tối tiếp diễn trong suốt lịch sử nhân loại, 
khởi đầu từ khi thế giới khai nguyên và sẽ kéo dài đến ngày cuối cùng như lời Chúa phán9. Dấn 
thân vào cuộc chiến này, con người phải luôn luôn chiến đấu để gắn bó với sự thiện và chỉ sau 
khi hết sức cố gắng với sự trợ giúp của ơn Chúa, con người mới tìm được sự thống nhất nơi 
chính mình. 

 

Bởi vậy, Giáo Hội Chúa Kitô, tin tưởng vào ý định của Đấng Tạo Hóa, trong khi vẫn nhìn 
nhận rằng tiến bộ của nhân loại có thể phục vụ hạnh phúc chân chính của con người, nhưng 
Giáo Hội không thể không lặp lại lời sau đây của thánh Phaolô: “Anh em đừng nên giống như 
thế gian này” (Rm 12,2) nghĩa là đừng buông mình ham chuộng hư danh và gian xảo khiến 
hoạt động con người, vốn qui hướng về việc phụng sự Thiên Chúa và phục vụ con người, lại 
biến thành phương tiện phạm tội. 

 

Vậy, nếu có ai hỏi phải làm gì để vượt qua tình trạng khốn khổ ấy, người Kitô hữu sẽ tuyên 
xưng rằng: mọi hoạt động của con người, hàng ngày đang lâm nguy vì tính kiêu ngạo và lòng vị 
kỷ thái quá, cần được thanh tẩy và hoàn thiện nhờ thập giá và sự sống lại của Chúa Kitô. Bởi 
đã được Chúa Kitô cứu chuộc và được biến đổi thành tạo vật mới trong Chúa Thánh Thần, nên 
con người có thể và phải yêu mến chính các tạo vật do Thiên Chúa dựng nên. Vì nhận được 
tạo vật từ nơi Thiên Chúa, nên con người quan tâm và tôn trọng chúng như ân huệ do bởi bàn 
tay Thiên Chúa. Luôn cảm tạ vị Ân Nhân đã ban tặng các tạo vật ấy, trong khi sử dụng và thụ 
hưởng chúng trong tinh thần khó nghèo và tự do, con người thực sự thi hành quyền làm chủ 
thế giới, như một kẻ không có gì hết nhưng lại sở hữu tất cả10. “Vì mọi sự thuộc về anh em, 
còn anh em thuộc về Chúa Kitô, và Chúa Kitô thuộc về Thiên Chúa” (1 Cr 3,22-23). 

38. Kiện toàn hoạt động nhân loại trong mầu nhiệm Phục sinh 

 

Lời Thiên Chúa, Lời mà nhờ đó muôn vật được tạo thành, đã mặc lấy xác phàm và đến sống 
trên trái đất của con người11. Là con người hoàn hảo, Người đã đi vào lịch sử, đảm nhận và 
thâu kết lịch sử thế giới trong chính mình12. Chính Người mạc khải cho chúng ta “Thiên Chúa là 
tình yêu” (1 Ga 4,8) và dạy cho chúng ta biết rằng: luật căn bản để kiện toàn con người, và từ 
đó biến đổi thế giới, là điều răn mới về tình yêu. Vậy, đối với những ai tin vào tình yêu Thiên 
Chúa, Người cho họ xác tín rằng con đường tình yêu mở rộng cho tất cả mọi người, và nỗ lực 
thiết lập tình huynh đệ đại đồng không phải là luống công. Người cũng nhắc nhở cho biết đức 
bác ái ấy không phải chỉ được thực hiện trong những công việc to tát, nhưng trước hết trong 
những điều thông thường của cuộc sống. Khi chịu chết vì tất cả chúng ta là những người tội 
lỗi13, Người chính là mẫu gương dạy chúng ta biết mang lấy thập giá mà xác thịt và thế gian đặt 
nặng trên vai những kẻ mưu tìm hòa bình và công lý. Khi sống lại, Đức Kitô được tôn làm Chúa 

                                                 
9
 x. Mt 24,13; 13,24-30 và 36-43. 

10
 x. 2 Cr 6,10. 

11
 x. Ga 1,3 và 14. 

12
 x. Ep 1,10. 

13
 x. Ga 3,14-16; Rm 5,8-10. 
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và lãnh nhận toàn quyền thống trị trên trời dưới đất14; từ nay Người hoạt động trong lòng con 
người nhờ quyền năng Thánh Thần của Người, không những bằng cách khơi dậy những khát 
vọng hướng đến đời sau, nhưng còn dùng những khát vọng đó để cổ võ, thanh luyện và củng 
cố những ước vọng quảng đại, thúc đẩy gia đình nhân loại biến cải cuộc sống của mình trở nên 
nhân bản hơn, và qui phục trái đất về cùng mục đích ấy. Quả thật, ơn Chúa Thánh Thần được 
ban dưới nhiều hình thức: có những người được kêu gọi để làm chứng nhân tỏ tường cho nỗi 
khao khát được về quê trời, và giữ cho niềm khát vọng ấy luôn sống động trong gia đình nhân 
loại, một số khác được mời gọi để hiến thân phục vụ con người trong phạm vi trần thế, dùng sự 
phục vụ ấy để làm nên chất liệu xây dựng Nước Trời. Người giải thoát mọi người, để sau khi từ 
bỏ lòng vị kỷ và tập trung mọi năng lực trần thế cho cuộc sống con người, tất cả hướng về ngày 
mai, ngày mà nhân loại được Thiên Chúa đón nhận như lễ vật hiến dâng15. 

 

Chúa đã để lại cho những kẻ thuộc về Người bảo chứng của niềm trông cậy và lương thực 
đi đường trong bí tích đức tin; trong bí tích ấy, những yếu tố trần thế, kết quả của lao công con 
người, được biến thành Mình và Máu vinh hiển của Người, nên bữa ăn hiệp thông huynh đệ và 
nếm hưởng trước bàn tiệc thiên quốc. 

39. Trời mới và đất mới 

 

Chúng ta không biết được trái đất và nhân loại sẽ kết thúc vào thời điểm nào16, chúng ta 
cũng chẳng biết cách thức vũ trụ biến đổi ra sao. Quả thật, bộ mặt của một thế giới bị biến dạng 
vì tội lỗi đang qua đi17, nhưng chúng ta được biết Thiên Chúa đã dọn sẵn một chỗ ở mới và một 
thế giới mới, nơi công lý ngự trị18. Hạnh phúc ở nơi ấy sẽ thỏa mãn và lấp đầy mọi ước vọng 
hòa bình đang trào dâng trong lòng con người19. Khi ấy, sự chết sẽ bị đánh bại, con cái Thiên 
Chúa sẽ phục sinh trong Chúa Kitô, và những gì được gieo vãi trong yếu hèn, mục nát, sẽ mặc 
lấy sự không hư nát20; tình yêu và các nghĩa cử bác ái sẽ tồn tại21, và toàn thể tạo vật mà Thiên 
Chúa đã dựng nên cho con người sẽ được giải thoát khỏi ách nô lệ phù vân22. 

 

Chúng ta đã được cảnh giác là lời lãi cả thế gian mà để hư mất chính mình thì nào có ích lợi 
gì23. Nhưng sự trông đợi một thế giới mới không được làm suy giảm, trái lại phải kích thích nỗ 
lực phát triển trái đất này, nơi mà thân thể gia đình nhân loại mới đang tăng trưởng và tiên báo 
một số hình ảnh nào đó của kỷ nguyên mới. Bởi vậy, tuy phải phân biệt rõ rệt những tiến bộ 
trần thế với việc mở rộng vương quyền Chúa Kitô, nhưng chính những tiến bộ này cũng có giá 
trị đối với Nước Thiên Chúa trong mức độ chúng có thể góp phần vào việc tổ chức xã hội loài 
người cho tốt đẹp hơn24. 

 

Thật vậy, sau khi đã theo mệnh lệnh Chúa và nhờ Chúa Thánh Thần phổ biến trên trái đất 
các giá trị về nhân phẩm, về hiệp thông huynh đệ và tự do, nghĩa là mọi thành quả tốt đẹp do 
bản tính và hoạt động con người đem lại, chúng ta sẽ gặp lại chúng, nhưng là gặp lại sau khi 
chúng được thanh tẩy khỏi mọi tì ố, được chiếu sáng và biến đổi, nghĩa là khi Chúa Kitô trao lại 
cho Chúa Cha vương quốc vĩnh cửu và phổ quát: “Vương quốc của chân lý và sự sống, vương 
quốc thánh thiện và đầy ơn phúc, vương quốc công bình, yêu thương và bình an”25. Vương 
quốc ấy đã hiện diện cách mầu nhiệm ở trần gian này và sẽ được kiện toàn khi Chúa trở lại. 

 

 

 

 

                                                 
14

 x. Cv 2,36; Mt 28,18. 
15

 x. Rm 15,16. 
16

 x. Cv 1,7. 
17

 x. 1 Cr 7,31; T. IRÊNÊ, Adv. Haereses, V, 36, 1: PG 7,1222. 
18

 x. 2 Cr 5,2; 2 Pr 3,13. 
19

 x. 1 Cr 2,9; Kh 21,4-5. 
20

 x. 1 Cr 15,42 và 53. 
21

 x. 1 Cr 13,8; 3,14. 
22

 x. Rm 8,19-21. 
23

 x. Lc 9,25. 
24

 PIÔ XI, Thông điệp Quadragesimo Anno: AAS 23 (1931), tr. 207. 
25

 Sách Lễ Rôma, Kinh Tiền Tụng lễ Chúa Kitô Vua. 
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CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN C 
 

 

2Mcb 7:1-2, 9-14; 2Tx 2:16-3:5; Lc 20:27-38/20:27-34-3 

Bác sĩ Nguyễn Tiến Cảnh, MD                                               

Niềm Tin xác loài người ngày sau sống lại đã bị hiểu lầm và chống đối ngay từ đầu. 

Chuyện sống lại là vấn đề cần thiết không riêng gì cho người Kito giáo mà còn tất cả mọi người 

đã từng suy tư về sự sống và sự chết. 

     NGƯỜI SA-ĐỐC VÀ TINH THẦN HỌC HỎI KINH THÁNH 

Bài Tin Mừng hôm nay (Lc 20:27-38) nói về người Sa-Đốc là một nhóm riêng trong Do Thái 

Giáo. Họ là những tư tế, phần lớn giàu có, bảo thủ, theo thuyết Aristotle duy vật. Họ chỉ theo 

những sách của Maisen. Đối với họ, giảng huấn nào không thấy trong Pentateuch đều vô giá trị 

và trong những sách của Maisen họ cũng không thấy có giáo lý nào nói về sự sống lại.  

Các lãnh tụ tôn giáo ở Jerusalem và những đại diện của họ đều hợp tác với La Mã để kết 

tội chúa Giesu và làm mất uy tín của Người. Họ hoạnh họe, bắt bẻ, làm náo loạn trong dân và 

đẩy Chúa Giesu vào trường phái tư duy với chủ đích chia rẽ những người nghe theo Chúa. Họ 

không chịu học hỏi và nghiên cứu. Đơn giản họ chỉ muốn chọc tức, gài bẫy chúa Giesu bằng 

những câu hỏi cổ hữu  đã có trong đầu họ từ lâu là “Không có chuyện xác người ta sống lại sau 

khi chết” (c.27;Cv 23:8). 

 

XÁC LOÀI NGƯỜI NGÀY SAU SỐNG LẠI 
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 XÁC LOÀI NGƯỜI NGÀY SAU SỐNG LẠI  

Trái lại, những người biệt phái và những người cùng thời với Chúa đều hy vọng xác người 

ta sẽ sống lại. Họ không chỉ là những tiên tri, chỉ dựa vào những bản văn kinh thánh mà còn tin 

cả những lời truyền khẩu từ Maisen. Căn bản niềm tin của họ về sự sống lại là những lời truyền 

khẩu đó. Đề tài này được làm sống lại trong cuộc tranh luận giữa phe Biệt Phái và Sa-Đốc mà 

Phaolo đã dùng để phân hóa, làm náo loạn trong Thượng Hội Đồng Do Thái lúc xét sử ngài để 

ngài thoát chết. (Cv 23:6-10)  

Những người Sa Đốc không tin có sự sống lại. Câu hỏi của họ trong bài Phúc Âm hôm nay 

dựa trên hôn phối luật Levi được chép trong sách Thứ Luật 25: 5-10, nói rõ bổn phận của 

người em đối với người anh đã chết. Đám người Sa-Đốc đã kỳ cục hóa tư tưởng về sự sống 

lại. Chúa Giesu đã phản kháng sự hiểu biết sơ đẳng và ấu trĩ của đó (c 35-36), đồng thời đưa 

ra biện chứng dựa trên sự sống lại của những người chết theo luật có ghi chép đàng hoàng (c 

37-38) mà những người Sa-Đốc đã chấp nhận.  

Câu trả lời của chúa Giesu gồm 2 phần. Phần đầu (c 34-36) đã lật tẩy câu hỏi không thích 

hợp đó, bởi lẽ đời sống ở trần thế khác với đời sống sau khi chết. Ở trần gian, hôn phối và cuộc 

sống là chính nhưng cái chết đã kết thúc nó rồi. Tuy nhiên, ở đời sau không có sự chết, và 

những người sống lại thì giống như những thiên thần, họ là con Thiên Chúa thì không có 

chuyện vợ chồng nữa. Trong phần trả lời sau, chúa Giesu dựa vào chính Kinh Thánh của 

người Sa-Đốc là sách xuất hành 3:6 của Maisen (c 37-40), Thiên Chúa là Thiên Chúa của kẻ 

sống, không phải của kẻ chết.  

Cả hai phần trả lời của chúa Giesu là một biện chứng dựa vào lý trí (nghĩa là điều kiện của 

đời sống trần gian không thể làm bằng cớ cho điều kiện của đời sống mai sau) và Kinh Thánh 

(Xh 3:6) để xác quyết rằng người chết sống lại. Dựa vào niềm tin này, chúa Giesu đã đồng ý 

với phe Biệt Phái. Biện chứng này phải đặt trên sự phục sinh khải hoàn của chúa Giesu, không 

phải trên giáo lý về sự sống lại theo nghĩa tổng quát. 

HÃY LÀM QUEN VÀ HIỂU BIẾT THỰC SỰ 

Vào thời chúa Giesu, những người biệt phái và Sa-Đốc quen biết chúa Giesu rất hời hợt. 

Họ đã học hỏi giáo huấn của Chúa và biết nhiều chi tiết về người, nhưng họ không biết Người 

đúng nghĩa Người là Sự Thật. Các thành viên của phe họ cũng biết Người, nhưng chỉ bề 

ngoài. Họ biết nhiều điều về Người nhưng không thực sự biết về Người.  

Về một phương diện khác, 12 tông đồ, ít ra cũng hiểu biết một cách cụ thể và họ bắt đầu 

khám phá Chúa Giesu là ai. Sự hiểu biết khác nhau như vậy vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay. 

Có nhiều người biết khá nhiều chi tiết về chúa Giesu, nhưng chưa bao giờ thực sự biết và yêu 

mến Người. Nhiều người như vậy đã từng nghiên cứu thần học! Trái lại, cũng có nhiều người 

đơn sơ, không nghiên cứu, chẳng hiểu biết chi tiết nhiều về Người nhưng lại biết về sự thật và 

vẻ đẹp huy hoàng của người đầy đủ và trọn vẹn. 
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HÔN NHÂN LÀ TẶNG VẬT MÀU NHIỆM  

Mục đích tự nhiên của hôn nhân là sinh con cái. Nó bảo đảm cho sự liên tục của nòi giống, 

tạo dựng thế hệ mới, bởi vì con người sống rồi chết, nhưng có thế hệ sau nối tiếp. Do đó mới 

có sự liên tục của loài người. Thánh Gioan Phaolo II đã nói với chúng ta rất nhiều lần về việc 

này: “Tương lai nhân loại là ở gia đình”. 

Có người đặt câu hỏi, cuộc sống tận hiến độc thân và giữ đức trong sạch phải chăng là dấu 

chỉ của sự sống lại và vương quốc Thiên Chúa đang đến gần, vì khi đã sống lại và ở trong 

vương quốc, người ta không còn cưới nhau, không có chuyện dựng vợ gả chồng nữa. Độc 

thân và đức trong sạch trong Giáo Hội đã gợi chú ý đến một phẩm trật mới trong Tin Mừng. Nó 

liên hệ đến sự sống lại của người chết; nó là dấu chỉ của viên mãn, của bất giệt  và của sự 

sống.  

Tình rạng độc thân là dấu chỉ của thế giới sắp tới mà các linh mục thuộc nghi thức Latin 

đang cố gắng sống trọn vẹn suốt đời là kẻ theo chúa Giesu Kito, làm mục vụ Tin Mừng, cầu 

nguyện và chiêm nghiệm dưới chân thầy chí thánh, tuyên xưng ngày sắp đến của vương quốc 

Thiên Chúa, dâng hiến bí tích hy tế Thánh Thể được gói gém trọn vẹn trong thiên chức linh 

mục. Đó chính là điều chúa Kito muốn khi người thành lập tình trạng tự ý độc thân và giữ khiết 

tinh vì “vương quốc thiên đàng”. Thiết lập điều giống như chúa Kito, không phải chỉ là tinh thần 

mà còn cả vật chất lẫn thực tế nữa. Tự ý ở độc thân và tự do giữ khiết tịnh là một tình trạng rất 

thích hợp với công việc phục vụ vương quốc. Giống như chúa Giesu, linh mục tự hứa hoàn 

toàn xã thân cho công tác mục vụ. Giữ độc thân và khiết tịnh không phải để được an bình hay 

tự do hơn hầu làm điều mình mong muốn, nhưng là để trở nên giống chúa Giesu Kito trong 

ước nguyện quyết tâm đi về vương quốc.  

Với công đồng Vatican II, truyền bá Tin Mừng không phải chỉ do linh mục hay hàng giáo sĩ, 

tu sĩ mà còn do cả giáo dân. Giáo dân cũng giữ một vai trò không kém, có khi còn thực tế và 

quan trọng hơn cả giáo sĩ. Chủ trương tân phúc âm hóa của Giáo Hội phải chăng là đặt trách 

nhiệm trên giáo dân hơn là giáo sĩ, vì giáo dân dễ đi vào lòng người hơn là giáo sĩ. Do đó giữ 

lòng trong sạch, trung thành trong tình nghĩa vợ chồng cũng quan trọng không kém tính độc 

thân và khiết tịnh của hàng giáo sĩ, và đó cũng là chuẩn bị cho ngày sống lại hưởng vương 

quốc thiên đàng! 

 KẾT: LỜI NGUYỆN TRONG TUẦN  

Xác loài người ngày sau sống lại là thực sự. Vương quốc Thiên Chúa là có thật. Chớ gì 

chúa Giesu và Thiên Chúa Cha là đấng đã yêu thương chúng ta và cho chúng ta lòng can đảm 

không hề phai và hy vọng vững bền qua ân sủng của Chúa, xin ban cho chúng tôi lòng cương 

quyết và sức mạnh trong mọi lời nói và việc làm. Chúa chúng ta là đấng trung tín, Người sẽ ban 

sức mạnh và dìu giắt chúng ta tránh khỏi mọi ác quỉ. Xin Chúa hướng dẫn tâm hồn chúng tôi 

yêu mến Thiên Chúa và biết chịu đựng như chúa Kito (2Tx 2:16-3:5).  
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Lạy Chúa, khi vinh quang Chúa xuất hiện, nỗi vui mừng của tôi sẽ tràn đầy. Xin gìn giữ tôi 

như con mắt Chúa, xin che chở tôi dưới cánh tay người. Nhưng, trong sự công chính, tôi sẽ 

chiêm ngưỡng dung nhan Người; khi bước đi, tôi sẽ hoan hỉ trước sự hiện diện của Người. (Cv 

17:1,5-6,8,15).  

Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Xin Chúa cho chúng tôi an hưởng vương quốc 

Thiên Đàng của Chúa, trong vinh quang Thiên Chúa. Amen.  

     Fleming Island, Florida 

    Nov 3, 2016 

    NTC 

VỀ MỤC LỤC 

 
 

 
  

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 32 THƯỜNG NIÊN C 

2Mcb 7,1-2.9-14 ; 2Tx 2,16-3,5 ; Lc 20,27-38. 

I.HỌC LỜI CHÚA 

1. TIN MỪNG: Lc 20,27-38 

(27) Có mấy người thuộc nhóm Xa-đốc đến gặp Đức Giêsu. Nhóm này chủ trương 

không có sự sống lại. (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 gây dựng một dòng giống cho anh hay em 

mình”. (29) Vậy nhà kia có bảy anh em trai. Người anh cả lấy vợ, nhưng chưa có con thì 

đã chết. (30)Người thứ hai, (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. (32) Cuối cùng, người đàn bà ấy 

cũng chết. (33) Vậy trong ngày sống lại, người đàn bà ấy sẽ là vợ ai, vì cả bảy đều đã lấy 

nàng làm vợ ? (34) Đức Giêsu đáp: “Con cái đời này cưới vợ lấy chồng, (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. (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. (37) Còn về vấn đề kẻ 

chết trỗi dậy, thì chính ông Môsê cũng đã cho thấy trong đoạn văn nói về bụi gai, khi ông 

gọi Đức Chúa là Thiên Chúa của tổ phụ Áp-ra-ham, Thiên Chúa của tổ phụ I-xa-ác, và 

Thiên Chúa của tổ phụ Gia-cóp. (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. 

TÔI TIN CÓ CUỘC SỐNG MAI HẬU 
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2. Ý CHÍNH: Những người phái Xa-đốc không tin có sự sống lại sau này, nên khi nghe Đức 

Giêsu giảng về mầu nhiệm kẻ chết sống lại, họ đã tìm cách phi bác giáo lý ấy qua một câu 

chuyện giả tưởng về bảy anh em nhà kia theo luật Thế Huynh của Môsê đã tiếp nối nhau lấy 

cùng một người đàn bà và đều chết mà không có con. Từ đó họ đặt vấn đề: Nếu có chuyện kẻ 

chết sống lại thì người đàn bà ấy sẽ là vợ của ai trong bảy anh em ? Đức Giêsu đã dùng Kinh 

Thánh để chứng minh có cuộc sống vĩnh hằng sau đời tạm này, và còn cho biết cuộc sống ấy 

như thế nào. 

 3. CHÚ THÍCH: 

- C 27-28: + Có mấy người thuộc nhóm Xa-đốc: Đây là một số người thuộc hàng tư tế 

phục vụ Đền thờ, là những người không tin có sự sống lại cũng như không tin có đời sau, đang 

khi người Pharisêu thì tin kẻ chết sẽ sống lai (x. Cv 23,8), dựa vào lời sấm của ngôn sứ Đa-ni-

en như sau: “Trong số những kẻ an nghỉ trong bụi đất, nhiều người sẽ trỗi dậy: người thì để 

hưởng phúc trường sinh, kẻ thì để chịu ô nhục và bị ghê tởm muôn đời. Các hiền sĩ sẽ chói lọi 

như bầu trời rực rỡ. Những ai làm cho người người nên công chính, sẽ chiếu sáng muôn đời 

như những vì sao.” (x. Đn 12,2-3). Còn Đức Giêsu luôn khẳng định giáo lý về mầu nhiệm kẻ 

chết sống lại đối lập với phái Xa-đốc, nên phái này đã đến nêu thắc mắc nhằm phi bác giáo lý 

kẻ chết sống lại của Đức Giêsu và các người Biệt phái. + Thưa Thầy, ông Môsê có viết cho 

chúng ta điều Luật này...: Nhằm chế diễu giáo lý về sự sống lại, nhóm Xa-đốc đã trưng ra 

điều luật “Thế huynh” của Môsê nội dung như sau: Nếu người anh lấy vợ mà chết không con, 

thì em trai của anh ta phải lấy bà chị dâu làm vợ. Đứa con sinh ra đầu tiên sẽ được Luật pháp 

công nhận là con của người anh đã chết, để cho người anh có con cái nối dòng (x. Đnl 25,5). 

- C 29-33: + Vậy nhà kia có bảy anh em trai...: Nhóm này đưa ra câu chuyện giả định 

chưa từng xảy ra. Sai lầm của nhóm Xa-đốc là đã quan niệm rằng khi sống lại thì người ta cũng 

sẽ sống y như khi còn sống ở trần gian. Nghĩa là hai người đã là vợ chồng thì khi sống lại sẽ 

vẫn sống đời vợ chồng với nhau. 

- C 34-36: + Con cái đời này cưới vợ lấy chồng: “Con cái đời này” là những người thuộc 

về trần gian. Câu này có nghĩa là: Vì sự sống của con người ở trần gian có sinh có tử, nên 

người ta cần phải lấy vợ lấy chồng để sinh con cái nối dòng. + “Nhưng những ai được xét là 

đáng hưởng phúc đời sau và sống lại từ cõi chết”: Câu này chỉ nhấn mạnh đến việc kẻ lành 

sống lại để được hưởng vinh quang, và không đề cập đến số phận của kẻ dữ. Thực ra không 

chỉ những người được Thiên Chúa tuyển chọn và xét xứng đáng mới được sống lại, nhưng là 

tất cả mọi người: tội lỗi cũng như công chính, đều được sống lại, như thánh Phaolô đã đề cập 

trong sách Công Vụ như sau: “Tôi đặt nơi Thiên Chúa niềm hy vọng này là: người lành kẻ dữ 

sẽ sống lại” (Cv 24,15; x Ga 5,28-29; Mt 25,34-45). + Thì không cưới vợ, cũng chẳng lấy 

chồng: Họ không dựng vợ gả chồng, một là vì thân xác sẽ được siêu hóa không bao giờ chết 

và nên giống như các thiên thần; Hai là vì họ trở nên con cái của Thiên Chúa, hay con cái của 

sự sống lại, nghĩa là được thừa hưởng một thế giới mới và được sự sống mới từ nơi Thiên 

Chúa (x. Ep 1,5; Rm 8,18-21). 
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- C 37-38: + Còn vấn đề kẻ chết trỗi dậy...: Đức Giêsu đã dựa vào Thánh kinh để chứng 

minh có sự sống lại của những kẻ đã chết. Người nêu ra một đoạn trong sách Xuất hành: Khi 

hiện ra với Môsê trong bụi gai đang cháy, Thiên Chúa đã tự xưng là Thiên Chúa của Áp-ra-

ham, Thiên Chúa của I-xa-ác và Thiên Chúa của Gia-cóp (x. Xh 3,6). + Mà Người không phải 

là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống: Các Tổ phụ Áp-ra-ham, I-xa-

ác và Gia-cóp dù đã chết, nhưng qua câu nói với Môsê, Thiên Chúa cho biết các vị ấy hiện vẫn 

đang sống với Chúa. 

4. CÂU HỎI: 1)Trong hai nhóm Pharisêu và Xa-đốc, nhóm nào tin xác lòai người ngày 

tận thế sẽ sống lại, nhóm nào không tin ? 2)Luật “Thế huynh” của Môsê quy định thế nào 

về việc kết hôn giữa em trai với chị dâu ? 3)Phải chăng chỉ những người lành thánh mới 

được sống lại vào ngày tận thế, còn những kẻ tội lỗi sẽ chết luôn và không bao giờ sống 

lại ? 4)Đức Giêsu đã dựa vào bằng chứng nào để khẳng định mọi người sẽ sống lại 

trong ngày tận thế ? 

II.SỐNG LỜI CHÚA 

1. LỜI CHÚA: “Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên 

Chúa của kẻ sống” (Lc 20,38). 

2. CÂU CHUYỆN: 

1) HÌNH ẢNH MINH HỌA VỀ CÁI CHẾT: 

ĐÊ-VÍT MA-CỚT (David Marcus) là một viên sĩ quan của quân đội Ítraen đã chết trận vào 

tháng 6 năm 1948. Người ta đã tìm thấy một cuốn nhật ký, trong đó ông đãghi lại cảm nghĩ của 

ông về cái chết có thể xảy ra với ông như sau: 

“Tôi đang đứng trên một bến cảng ở bờ biển. Trước mặt tôi là một con tàu vừa trương 

buồm chuẩn bị ra khơi. Con tàu trông mới hùng vĩ và đẹp làm sao ! Tôi đứng nhìn theo nó cho 

đến khi nó chỉ còn là một vệt trắng ở đường chân trời. Lúc đó, có một người bạn đứng cạnh tôi 

nói to lên rằng: “Xem kìa, con tàu đã biến mất rồi !”. Nhưng thực ra nó đâu có biến mất. Nó vẫn 

còn ở đó với chiếc buồm màu trắng và thân tàu to lớn đúng như kích thước khi tôi nhìn thấy nó 

đậu ở bến cảng. Hiện giờ nó đang trên đường đi đến một nơi đã định trước. Kích thước con tàu 

chỉ nhỏ dần đi trong mắt của tôi và cuối cùng đã biến mất khỏi tầm nhìn hạn hẹp của tôi mà 

thôi. Rồi ít ngày sau, con tàu đó sẽ tới một bến cảng mới. Tại nơi nó sắp cậpbến lại vang lên 

tiếng nói đầy vui mừng của những người đang chờ đón người thân: “Ồ con tàu chúng ta chờ 

đợi đã đến rồi kìa !”. Con tàu đó chính là hình ảnh cái chết của mỗi người chúng ta”. 

2) CẢM NGHIỆM VỀ THẾ GIỚI MAI SAU: 

Từ sau khi quả bom nguyên tử ném xuống thành phố Na-ga-sa-ki của Nhật Bản,bác sĩ TA-

KA-SHI NA-GAI (1908-1951) đã  trở thành một nhân vật nổi tiếng nhờ sự tận tâm và tấm lòng 

hy sinh cao cả phục vụ các nạn nhân bị nhiễm phóng xạ nguyên tử của ông. Sau khi ông chết, 
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người ta đã tìm thấy mấy dòng tâm sự ông để lại, cho biết lý do tại sao từ một người vô 

thần ông đã trở thành một người tín hữu có đức tinmạnh vào Thiên Chúa như sau: 

     “Trong kỳ nghỉ Xuân, lúc đó tôi học hết năm thứ hai đại học y khoa, mẹ tôi bị trúng 

phong. Tôi hối hả chạy đến đầu giường của mẹ tôi khi ấy chỉ còn một chút hơi thở. Mẹ tôi trừng 

trừng mở mắt nhìn tôi thở hắt ra. Cái nhìn cuối cùng của cặp mắt bà mẹ đã sinh ra, đã giáo dục 

và đã thương yêu tôi đến cùng. Cặp mắt này nói cho tôi một cách rõ ràng: Sau khi chết, bà vẫn 

luôn ở bên tôi là Takashi yêu dấu của bà. Tôi nhìn vào trong cặp mắt đó. Tôi, một con 

người vốn không tin có linh hồn, tự nhiên đã cảm thấy linh hồn mẹ tôi đang có đó; linh hồn mẹ 

tôi khi chết đãlìa khỏi thân xác nhưng vẫn tồn tại mãi mãi”. Rồi Na-gai viết thêm : ”Từ đó, con 

người của tôi đã thay đổi hẳn: Dù tôi đã cố gắng hết sức nhưng cũng không thểkhiến tôi tin 

rằng con người mẹ tôi đã hoàn toàn bị tiêu diệt… Con mắt tôi lần đầu tiên đã mở ra và nhìn 

thấy thế giới siêu hình”. 

3) CẬN TỬ - KINH NGHIỆM HỒI SINH SAU CÁI CHẾT LÂM SÀNG: 

Ngày nay người phương Tây ngày càng quan tâm đến kinh nghiệm cận tử: Có một số 

người vì một tai nạn hay một lý do nào đó đã được bác sĩ xác nhận là đã chết lâm sàng và thi 

thể của họ được đưa vào nhà xác. Nhưng sau đó một thời gian họ đã được hồi sinh. 

Năm 1982, George Gallup ước lượng có khoảng 8 triệu người ở Mỹ và 23 triệu người trên 

toàn thế giới đã trải qua kinh nghiệm nầy. Những năm gần đây, một số bác sĩ người Đức và Mỹ 

rất chú ý đến hiện tượng nầy. Họ đã phỏng vấn 1 370 người trải qua kinh nghiệm cận tử. Trong 

những điều các người này thuật lại, có mấy điểmchung như sau: 

- Có một cuộc sống khác ở "cõi bên kia" và cuộc sống đó hạnh phúc hơn cuộc sống đời 

này. 

- Điều đặc biệt là sau khi "chết đi sống lại", không ai trong họ còn sợ chết nữa. Họ 

cũng không còn ham kiếm tìm tiền bạc danh vọng lạc thú nữa. Điều duy nhất mà họ quan tâm 

là sống yêu thương, quảng đại, phục vụ mọi người. 

Bác sĩ George Rodonaia, tiến sĩ ngành thần kinh học, cũng đã trải qua một kinh nghiệm 

cận tử đã được ghi nhận. Vào năm 1976, ông bị tai nạn ô tô. Khi được đưa đến bệnh viện thì 

các bác sĩ nơi đây xác nhận ông đã chết. Sau đó ông được đưa vào nhà xác trong ba ngày chờ 

khám nghiệm. khi bác sĩ tiến hành giải phẩu phần bụng, ông đã tự nhiên hồi sinh và đã thuật lại 

trải nghiệm về cuộc sống bên kia. Ông cho biết chính biến cố nầy khiến ông đổi đời. 

Trước khi trải qua kinh nghiệm cận tử, ông vừa là bác sĩ vừa là một nhà thần kinh học vô 

thần. Vậy mà sau lần chết đi sống lại đó, ông đã theo học môn tâm lý học tôn giáo và 

được nhận bằng tiến sĩ tâm lý học tôn giáo. Sau đó ông trở thành tín đồ Kitô thuộc Giáo Hội 

Chính Thống Đông Phương. Hiện nay, ông làm mục sư phục vụ tạimột nhà thờ bang Texas 

Hoa Kỳ. 
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4) NGƯỜI SẼ NẰM TRONG QUAN TÀI NÀY LÀ BẠN: 

Một linh mục nọ tổ chức tại giáo xứ một lễ an táng khá đặc biệt. Ngài báo trước từ lâu để 

đông đảo mọi người đến tham dự. Giữa nhà thờ ngài đặt một cỗ quan tài. Theo truyền 

thống của giáo xứ, trước khi tiễn đưa thi hài người chết ra phần mộ, quan tài được mở nắp để 

từng người đến tiễn biệt người quá cố lần cuối cùng. Nhưng lần này khi mọi người lần lượt 

đến nhìn vào quan tài để xem người chết nằm trong đó là ai, nhưng họ không nhìn thấy 

gì, ngoài một tấm gương lớn trong quan tài, phản chiếu chính khuôn mặt của họ, kèm theo 

dòng chữ: ”Mai ngày người sẽ nằm trong quan tài này chính là bạn”. 

5) NẾU THỰC SỰ KHÔNG CÓ CUỘC SỐNG MAI HẬU THÌ AI SẼ BỊ THIỆT? 

Một lần kia một triết gia vô thần tên là Voltaire đã gặp triết gia có đức tin Pascal và nói 

rằng : “Ông bạn tin linh hồn bất tử và có sự sống lại đời sau để rồi trong cuộcsống hiện 

tại, ông bạn phải sống khắc khổ và đạo hạnh, bản thân phải chịu thua thiệt, mà với người 

khác phải chịu thua thiệt... Vậy nếu thực sự không có đời sau thì ôngbạn sẽ là kẻ thật ngu dại !” 

Triết gia Pascal liền trả lời: “Ông bạn nói rất đúng. Do không tin linh hồn bất tử và không tin 

có cuộc sống đời sau, nên ông sẽ hưởng thụ cuộc sống sa đọa đời này! Nhưng nếu thực 

sự có cuộc sống đời sau thì sao? Ông là kẻ dại dột và ngu xuẩnnhất! Vì tôi cùng lắm 

cũng chỉ bị thiệt thòi tạm thời mấy chục năm đời này. Còn ông, ông sẽ bị mất cuộc sống hạnh 

phúc muôn đời”. 

3. SUY NIỆM: 

Thực tế cho thấy con người ta ai cũng đều phải chết ! Chết là giai đoạn cuối cùng trong bốn 

giai đoạn cuộc sống của mỗi người chúng ta là: Sinh- lão- bệnh- tử. Nhưng chết là gì và sau khi 

chết chúng ta sẽ đi đâu ? Ta phải làm gì để được sống lại trong hạnh phúc vĩnh hằng đời sau ? 

1) Chết là gì và chết rồi con người sẽ đi đâu ?: 

- Chết là khi linh hồn lìa ra khỏi xác. Hầu hết nhân loại đều tin: chết không phải là đi vào cõi 

tiêu diệt, nhưng là trải qua một cuộc biến đổi từ cuộc sống vật chất trần gian sang cuộc sống 

vĩnh cửu đời sau, được diễn tả qua câu: ”Sinh ký tử qui” - sốngchỉ là ở tạm, 

chết mới là đi về. Nhưng đi về đâu ? Thưa là đi về với cội nguồn, về cõi vĩnh hằng với Đấng tạo 

thành nên mình. 

- Riêng đối với các tín hữu là những người tin vào Đức Giêsu là Đấng Thiên Sai và đi theo 

con đường “qua đau khổ vào trong vinh quang” của Người thì chết là trải qua cuộc biến đổi với 

Đức Giêsu như lời thánh Phaolô dạy: “Nếu ta cùng chết với Người, ta sẽ cùng sống với Người” 

(2 Tm 2,11). Thánh Au-gút-ti-nô cũng nói lên niềmkhát mong được nghỉ yên trong Chúa ở đời 

sau qua lời cầu nguyện: ”Lạy Chúa, Chúa đã dựng nên con hướng về Chúa, nên tâm hồn 

con vẫn luôn khắc khoải mãi cho đến khi nào con được nghỉ yên trong Chúa”. Còn 

thánh nữ Têrêsa Hài đồng Giêsu lúc sắp chết cũng đã nói với các chị em đứng chung quanh về 
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niềm tin của mình vào một cuộc sống vĩnh hằng như sau: ”Em không chết đâu, em sắp đi vào 

cõi sống”. 

2) Hai lập trường đối lập về mầu nhiệm kẻ chết sống lại: 

- Trong thời Đức Giêsu, các người Biệt phái (Pharisêu) tin rằng: ngoài cuộc sống đời này 

còn một cuộc sống vĩnh hằng ở đời sau. Còn phái Xa-đốc gồm các tư tế Đền thờ đã không tin 

có cuộc sống ở đời sau như vậy. Do đó khi nghe Đức Giêsu giảng về sự kẻ chết sống lại, 

họ đã phi bác bằng việc đặt ra một câu chuyện giả tưởng như sau: Nhà kia có bảy anh em trai, 

người thứ nhất lấy vợ rồi chết mà không có con. Theo luật “Thế huynh” của Môsê, người thứ 

hai phải lấy người vợ góa đó, nhưng rồi người này cũng chết không con. Tới người thứ ba, tư, 

năm, sáu, bảy đều lần lượt lấy người vợ góa đó và cũng đều chết mà không để lại một 

người con nào. Vậy nếu có sự sống lại thì người đàn bà ấy sẽ là vợ của ai trong bảy anh em? 

Mục đích của phái Xa-đốc khi đưa ra câu chuyện này là để chứng minh niềm tin vào sựsống lại 

là vô lý. Vì nếu còn có một cuộc sống ở đời sau như vậy thì chẳng lẽ người đàn bà ấy lại là vợ 

của cả bảy anh em nhà đó hay sao ? 

- Để trả lời, trước hết Đức Giêsu cho biết tình trạng người ta sau khi sống lại sẽkhông cưới 

vợ lấy chồng. Cuộc sống của họ sẽ hoàn toàn thanh khiết như "các thiên thần". Họ sẽ trở 

thành "con cái của Thiên Chúa" (Lc 20,34-36). Tiếp đến Đức Giêsu xác nhận sự kẻ chết sống 

lại là điều chắc chắn vì dựa trên Lời Chúa trong Thánh Kinh: Khi hiện ra với ông Môsê trong bụi 

gai cháy mãi không tàn, Đức Chúa đã tự xưng mình như sau: “Ta là Chúa của tổ phụ Áp-ra-

ham, I-sa-ác và Gia-cóp” (Xh 3,6). Câu này hàm ý Thiên Chúa là Đấng hằng sống và điều khiển 

thế giới người sống. Các tổ phụ dân Do Thái dù đã chết nhưng linh hồn các 

ngài vẫn đang sống bên Đức Chúa.  

3) Niềm tin của người tín hữu về cuộc sống đời sau: 

Khi đọc kinh Tin kính, các tín hữu tuyên xưng đức tin vào mầu nhiệm này như sau: ”Tôi tin 

xác loài người ngày sau sống lại”. Thánh Phaolô cũng đã khẳng định về một cuộc sống mới 

trong Đức Kitô: ”Nếu chúng ta đặt hy vọng vào Đức Kitô chỉ vì đời này mà thôi , thì chúng ta là 

những kẻ đáng thương hơn hết mọi người. Nhưng không phải thế! Đức Kitô đã trỗi dậy từ cõi 

chết, mở đường cho những ai đã an giấc ngàn thu” (1 Cr 15,19-20). Cuộc sống của chúng 

ta nơi  trần gian là cuộc hành trình về quê trời. Cuộc sống ấy sẽ ra sao tùy thuộc vào cuộc sống 

hiện tại của chúng ta trên trần gian theo nguyên tắc: “gieo giống nào thì sẽ gặt giống ấy”. 

4) Thể hiện đức tin vào mầu nhiệm này thế nào?: 

- Một là không nên sợ chết: Những người không có đức tin sẽ rất sợ chết vìcho rằng chết 

đi là hết. Nếu người tín hữu sợ chết là tự mâu thuẫn với niềm tin của mình về một cuộc sống 

vĩnh hằng sau khi chết. Sách Công Vụ Tông Đồ đã thuật lại về cái chết anh dũng của Phó tế 

Tê-pha-nô tử đạo như sau: “Được đầy ơn Thánh Thần, ông đăm đăm nhìn trời thấy vinh quang 
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Thiên Chúa, và thấy Đức Giêsu đứng bên hữu Thiên Chúa. Ông nói: “Kìa, tôi thấy trời mở ra, 

và Con Người đứng bên hữu Thiên Chúa” (Cv 7,55-56). 

- Hai là phải chuẩn bị cho cuộc sống mai hậu: Nếu một người chỉ lo kiếmtiền rồi khi có 

tiền lại tìm cách hưởng thụ các nhu cầu vật chất thể xác do nó mang lạithì sẽ chỉ 

gặt hái được thứ hạnh phúc bọt bèo chóng qua. Muốn đạt được hạnh phúc lâu dài cần phải có 

đức tin và sống phù hợp với đức tin ấy như câu ngạn ngữ tây phương sau đây: 

“Nếu bạn muốn được hưởng hạnh phúc một ngày, hãy mua cho mình một một bộ quần áo 

mới. 

Nếu bạn muốn được hưởng hạnh phúc một tuần, hãy giết thịt một con heo. 

Nếu bạn muốn được hưởng hạnh phúc một năm, hãy kết hôn với người mình yêu. 

Nếu bạn muốn được hưởng hạnh phúc một đời, hãy sống một cuộc sống lương thiện. 

Nếu bạn muốn được hưởng hạnh phúc muôn đời, hãy sống như một tín hữu tốt lành”. 

Người tín hữu tốt sẽ luôn sống giới răn mến Chúa yêu người theo lời Chúa dạy trong “Tám 

Mối Phúc Thật” (x. Mt 5,3-12). Thánh Phaolô cũng cho biết có sự thưởng phạt người lành kẻ dữ 

trong ngày tận thế: ”Ngày đó Thiên Chúa sẽ thưởng phạt mỗi người tùy theo việc họ đã làm” 

(Rm 2,6). 

- Ba là năng cầu nguyện cho các người thân qua đời: Hằng năm, Hội thánh dành riêng 

tháng Mười Một để khuyến khích các tín hữu cầu nguyện cho ông bà cha mẹ đã qua đời. Đây 

cũng là cơ hội tốt giúp chúng ta suy nghĩ về bốn sự sau là: sự chết, sự phán xét, thiên đàng và 

hỏa ngục. Chính sự chết dạy cho chúng ta biết phải sống thế nào. Niềm tin vào Thiên đàng hay 

hỏa ngục sẽ giúp chúng ta tránh những đam mê thứ hạnh phúc giả tạo đời này và động 

viên chúng ta can đảm chịu đựng những đau khổ gặp phải để đền tội và đi con đường “Qua 

đau khổ vào trong vinh quang” để về quê trời đời sau. Trong tháng này, khi làm các việc lành 

cầu nguyện cho các linh hồn là chúng ta thể hiện niềm tin vào mầu nhiệm kẻ chết sống lại và 

cuộc sống vĩnh hằng đời sau. 

4. THẢO LUẬN: Ngày nay nhiều người chỉ biết đi tìm thứ hạnh phúc bọt bèo chóng 

qua trong những thú vui nhục dục và những đam mê bất chính. Bạn sẽ làm gì giúp bạn 

bè và người thân nhận ra tình trạng sa đọa của họ đểmau hồi tâm sám hối và bắt đầu 

một cuộc sống bác ái yêu thương và khiêm nhường phục vụ, để tuyên xưng đức tin cụ 

thể vào cuộc sống vĩnh hằng đời sau? 

5. NGUYỆN CẦU: 

- LẠY CHÚA GIÊSU. Khi đọc kinh Tin kính, tuy miệng con tuyên xưng mầu nhiệm kẻ chết 

sống lại và tin có sự sống đời sau, nhưng trong thực hành, con lại thường lỗi đức công bình khi 
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có cơ hội, gây ra bao thiệt hại về vật chất cũng như tinh thần cho tha nhân, mà không nghĩ đến 

việc con sẽ phải đền trả khi ra trước tòa Chúa phán xét sau này. Dường như đức tin của con 

mới chỉ là thứ đức tin lý thuyết và không đủ mạnh để ngăn cản con khỏi sống ích kỷ và tội lỗi. 

Trong Tin mừng hôm nay, Chính Chúa đã khẳng định rằng: Thân xác lòai người sau này sẽ 

sống lại. Khi ấy người ta sẽ không còn cưới vợ lấy chồng, không còn bon chen kiếm sống 

như khi sống ở trần gian, nhưng mọi người sẽ trở nên giống như các thiên thần của Thiên 

Chúa và sẽđược sống trong hạnh phúc muôn đời. 

- LẠY CHÚA, con muốn rằng: ngay từ bây giờ con sẽ thuộc trọn về Chúa. Con xin dâng lên 

Chúa tất cả tâm tư, cùng những niềm vui nỗi buồn và những ước vọng của con. Xin Chúa 

thương nhận và ban xuống dồi dào hồng ân cứu độ cho con. Xin cho con luôn phó thác cuộc 

sống trong tay Chúa và sẵn sàng đón nhận mọi thử thách, với niềm tin rằng chúng đều hữu ích 

cho phần rỗi đời đời của con. 

X) HIỆP CÙNG MẸ MARIA.- Đ) XIN CHÚA NHẬM LỜI CHÚNG CON 

LM ĐAN VINH - HHTM 

 

 

VỀ MỤC LỤC 

 
 

  

Tin Mừng Chúa Nhật 30.10.2016, kể cho chúng ta 
nghe câu chuyện xảy ra ở thành Giêrikhô, trong hành trình 
của Chúa Giêsu ( Lc 19, 1 – 10 ). Giêrikhô một địa danh 
quen thuộc cả trong Cựu Ước lẫn Tân Ước. Hôm nay, câu 
chuyện xoay quanh nhân vật có tên là Dakêu, một người có 
vóc dáng thấp bé nhưng lại là một người giàu có nhờ vào 
công việc thu thuế và vai trò lãnh đạo sở thuế của ông. 

 

Được biết Giêrikhô là thành phố cổ nhất thế giới. Có 
tài liệu cho rằng Giêrikhô xuất hiện vào khoảng 8.000 năm 
trước Công Nguyên, như thế có thể xem Giêrikhô như là một 
hành trình của nhân loại, từ thời rất cổ xưa cho đến ngày 
nay, qua bao thăng trầm của thời gian, lịch sử, của biết bao 
nhiêu đổi thay. (http://www.bachkhoatrithuc.vn/encyclopedia/1607-09-633432614758693750/Bi-
mat-ve-kien-truc-co-day-thap-thom/Thanh-pho-co-nhat-the-gioi.htm ). 

 

Giêrikhô lại còn là một thành phố thấp nhất thế giới, thành phố nằm dưới mực nước biển 
tới 250m. Có thể xem Giêrikhô là một “vùng trũng”, không nơi nào sâu hơn thế. Chúa Giêsu đã 
đi vào trần gian, mang thân phận con người, tìm kẻ hư mất trong suốt dọc hành trình nhân loại, 
tìm đến những vùng tăm tối thấp kém nhất của nhân sinh. 

 

GIÊRIKHÔ 

 

http://www.bachkhoatrithuc.vn/encyclopedia/1607-09-633432614758693750/Bi-mat-ve-kien-truc-co-day-thap-thom/Thanh-pho-co-nhat-the-gioi.htm
http://www.bachkhoatrithuc.vn/encyclopedia/1607-09-633432614758693750/Bi-mat-ve-kien-truc-co-day-thap-thom/Thanh-pho-co-nhat-the-gioi.htm
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Trước đó, khi vừa đến Giêrikhô. Chúa Giêsu chữa lãnh cho một người mù ngồi ăn xin ở 
vệ đường ( Lc 18, 35 – 43 ). Cúi xuống trên thân phận của người nghèo, người bị bỏ rơi bên vệ 
đường cuộc đời, người bị giam cầm trong đêm tối, Chúa không chỉ chữa lành thể xác nhưng 
còn chữa lành linh hồn người ấy nữa.  

 

Việc Chúa chữa lành người mù đã làm cho Dakêu ước muốn đi tìm gặp Chúa. Khi ông 
đang ở trên cây, Chúa đưa mắt nhìn ông và nhẹ nhàng nói: "Dakêu xuống mau, hôm nay tôi 
phải đến nhà ông”. Chủ động tìm Dakêu qua hành động ngước mắt nhìn lên, tiếp cận Dakêu 
bằng một quả tim yêu thương, không quan tâm đến tình trạng xã hội của Dakêu. Chúa Giêsu 
đã tạo một cuộc trở lại ngoạn mục và phi thường nơi Dakêu: “Tất cả tài sản của tôi xin chia một 
nửa cho người nghèo, tôi làm thiệt hại ai điều gì xin đến gấp bốn”. 

 

Hôm nay, chúng ta rất cần nhưng biết tìm đâu cho được ánh mắt của Chúa Giêsu, tìm 
đâu cho được thái độ đi tìm chiên lạc, tìm đâu cho được quả tim biết yêu thương, để hoán cải 
kẻ đã cấu kết với điều ác làm giàu trên xương máu và sự sống của đồng bào. Chúng ta cần 
phân nửa tài sản kếch xù của kẻ theo chân ngoại bang bóc lột đồng loại, cần một cuộc đền trả 
sòng phẳng gấp bốn lần những thảm họa gây ra cho người khác, cho giống dòng, cho dân tộc. 
Thế nhưng phải nói ngay, trước hết chúng ta cần ánh mắt của Chúa Giêsu ! 

 

Từ cổng thành, Chúa đã cúi xuống trên thân phận của người nghèo, người mù tối, người 
bị vất bỏ bên vệ đường, yêu thương và chữa lành họ, không tránh né họ, không khinh bỉ họ, 
không bỏ rơi họ, không vô cảm với họ. Cuộc chữa lành ấy đã dẫn Dakêu khao khát tò mò đi tìm 
kiếm Chúa cho bằng được. 

 

Vâng, chúng ta sẽ hoán cải được kẻ thủ ác nếu như chúng ta biết cúi xuống ôm lấy 
người nghèo bằng quả tìm ngập tràn yêu thương. 

 

Lm. VĨNH SANG, DCCT, 28.10.2016  (Ephata 717) 

 

VỀ MỤC LỤC 

 

 

  

 
   

Lời thưa: 

 ĐẸP THAY MỘT KIẾP NHÂN-SINH! 
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Giữa lúc thế-giới ngày nay ngập chìm trong nền “văn-hoá sự chết” để cho tội ác lên ngôi, Mẹ 

Têrêxa thành Calcutta cất cao tiếng kêu van nài: “Hãy phò sự sống”. Mẹ tận-hiến cả cuộc đời 

cho công cuộc bảo vệ sự sống con người, cho những mảnh đời bất hạnh bị vứt bỏ vãi vương 

bên lề xã-hội. Trong chiều hướng ấy, Mẹ đã ba lần đến Việt Nam, nơi mà Mẹ Maria, Nữ-vương 

các Thánh Tử Đạo Việt Nam, từng nhỏ nước mắt tình thương tại La-Vang, Bình Triệu, Tà-Pao, 

v..v…và Mẹ đến hô-hào bảo vệ sự sống, tại lưỡng-viện quốc-hội thủ-đô nước Mĩ, nơi đây người 

ta đang định-chế-hoá những việc trái với nhân-luân, nghịch với luân-lý giáo-hội, trong đó quan- 

trọng là việc bức tử các thai-nhi. 

  

Mẹ hô-hào tôn trọng và bảo vệ sự sống con người. Mẹ bảo rằng “La vie est la vie”. Sự sống là 

tặng-phẩm vô giá mà Thượng-Đế ban cho. Phải, La vie est la vie, ce n’est pas la mort! 

Đẹp thay một kiếp nhân-sinh 

Sao người ta nỡ cạn tình giết đi? 

Ngày 04 tháng 9 năm 2016 vừa qua, tại tiền-đình quảng-trường Thánh Phêrô giáo-đô La-Mã, 

Giáo-Hội Công-Giáo vinh-tôn Mẹ lên bậc hiển-thánh. Người viết xin được diễn-dịch bài thơ bất-

hủ dưới đây của Mẹ Têrêxa thành Catcutta lúc còn sinh-thời, nói lên tiếng kêu xin bảo vệ mạng 

sống con người thật quý giá dường nào!    

Prière de Mère Teresa 

La vie est la vie! 

  

La vie est beauté, admire-la! 

La vie est félicité, profites-en! 

La vie est un rêve, réalise-le! 
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La vie est un défi, relève-le! 

La vie est un devoir, fais-le! 

La vie est un jeu, joue-le! 

La vie est précieuse, soigne-la bien! 

La vie est richesse, conserve-la! 

La vie est amour, jouis-en! 

La vie est un mystère, pénètre-le! 

La vie est une promesse, tiens-la! 

La vie est tristesse, dépasse-la! 

La vie est un hymne, chante-le! 

La vie est un combat, accepte-le! 

La vie est une tragédie, lutte avec elle! 

La vie est une aventure, ose-la! 

La vie est bonheur , mérite-le! 

La vie est la vie, défends-la! 

  

Đẹp thay một kiếp nhân-sinh! 

Đẹp thay một kiếp nhân-sinh! 

Sao không ngưỡng-mộ, tận-tình cung-chiêm? 

  

* * * 

Kiếp người: đại-phúc vô-biên, 

Sao không tận-dụng, ưu-phiền làm chi?      

Kiếp người: mộng-ước diệu-vi, 

Sao không thực-hiện, chớ thì bỏ qua!  

Kiếp người: thử-thách ngã sa 

Sao không vực dậy để mà đứng lên? 

Kiếp người: nghĩa-vụ chớ quên, 

Sao không chu-tất, chẳng nên lơ-là? 

Kiếp người: thế trận cuộc cờ, 
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Sao không vào cuộc, còn chờ nữa chi? 

Kiếp người: báu-vật khôn bì! 

Sao không trau-chuốt lại đi coi thường? 

Kiếp người: phong-phú khôn lường, 

Sao không gìn-giữ để hương phai tàn? 

Kiếp người: ân-ái chan-chan, 

Sao không chia sẻ nồng-nàn thương yêu? 

Kiếp người: huyền-nhiệm cao-siêu, 

Sao không nhuần-thấm những điều sâu xa? 

Kiếp người: hứa hẹn người ta,  

Sao không vẹn ước thật-thà tín-trung? 

Kiếp người: ảm-đạm mịt-mùng, 

Sao ưng trùn bước, ngại-ngùng vượt qua! 

Kiếp người: một bản tụng-ca 

Sao không tấu hát ngân xa vang lừng? 

Kiếp người: trận-mạc chiến-trường 

Sao không chấp-nhận ngoan-cường đấu-tranh? 

Kiếp người: bi-kịch tranh-giành 

Sao không chống chọi lại đành bó thân? 

Kiếp người: mạo-hiểm gian-truân, 

Sao không dám nhận dấn thân giúp đời? 

Kiếp người: diễm-phúc tuyệt-vời, 

Sống sao cho xứng ơn Trời mông-mênh! 
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* * * 

Đẹp thay một kiếp nhân-sinh, 

Sao không bảo-vệ giữ-gìn nhân-luân? 

  

Gs. Ben. Đỗ Quang-Vinh chuyển ngữ  

 VỀ MỤC LỤC 

 

 
 

 

 [CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN NĂM C (13/11/2016) 

[KÍNH TRỌNG THỂ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM] 

[2 Mcb 7,1.20-29; Rm 8, 31-39; Lc 9, 23-26) 

  

I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ  

Chắc nhiều người trong và ngoài Công giáo không khỏi thắc mắc tại sao Giám mục Phao-

lô Nguyễn Thái Hợp và hai linh mục Nguyễn Đình Thục và Đặng Hữu Nam của giáo phận Vinh 

đang bị khó khăn với nhà cầm quyền Nghệ An và Hà Tĩnh. Nhưng nếu những người thắc mắc 

trên đọc lại Phúc Âm hoặc đọc lại lịch sử Giáo Hội Công giáo, nhất là lịch sử của thời Giáo hội 

sơ khai, thì hiểu ngay rắng thập giá, bách hại, khó khăn là “phận phúc” của các Ki-tô hữu là 

những người muốn đi theo Chúa Giê-su Ki-tô, Đấng đã bị kết án bất công và chết treo cách oan 

uổng trên Cây Gỗ.   

Những người ấy cũng hiểu tại sao hằng năm Giáo hội Việt Nam mừng Lễ Các Thánh Tử 

Đạo Việt Nam một cách hết sức long trọng vào Chúa Nhật áp chót của Năm Phụng Vụ, trước 

Lễ Chúa Ki-tô là Vua Vũ Trụ. 

  

II. LẮNG NGHE LỜI CHÚA TRONG BA BÀI THÁNH KINH 

2.1 Lắng nghe Lời Chúa trong bài đọc 1 (2 Mcb 7,1.20-23.27b-29): Bà mẹ là người 

đáng khâm phục, vì bà can đảm chịu đựng nhờ niềm trông cậy bà đặt nơi Đức Chúa. 

 THEO CHÚA GIÊ-SU KI-TÔ [KÍNH TRỌNG THỂ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM] 

 



 

23 

1 Hồi ấy, có bảy anh em bị bắt cùng với bà mẹ. Vua An-ti-ô-khô cho lấy roi và gân bò mà 

đánh họ, để bắt họ ăn thịt heo là thức ăn luật Mô-sê cấm.   

20 Bà mẹ là người rất mực xứng đáng cho ta khâm phục và kính cẩn ghi nhớ. Bà thấy bảy 

người con trai phải chết nội trong có một ngày, thế mà bà vẫn can đảm chịu đựng nhờ niềm 

trông cậy bà đặt nơi Đức Chúa. 21 Bà dùng tiếng mẹ đẻ mà khuyến khích từng người một, lòng 

bà đầy tâm tình cao thượng; lời lẽ của bà tuy là của một người phụ nữ, nhưng lại sôi sục một 

chí khí nam nhi; bà nói với các con: 22 "Mẹ không rõ các con đã thành hình trong lòng mẹ thế 

nào. Không phải mẹ ban cho các con hơi thở và sự sống. Cũng không phải mẹ sắp đặt các 

phần cơ thể cho mỗi người trong các con. 23 Chính Đấng Tạo Hóa càn khôn đã nắn đúc nên 

loài người, và đã sáng tạo nguồn gốc muôn loài. Chính Người do lòng thương xót, cũng sẽ trả 

lại cho các con hơi thở và sự sống, bởi vì bây giờ các con trọng Luật Lệ của Người hơn bản 

thân mình." 

27b Bà nói với người con út: "Con ơi, con hãy thương mẹ: chín tháng cưu mang, ba năm 

bú mớm, mẹ đã nuôi nấng dạy dỗ con đến ngần này tuổi đầu. 28 Mẹ xin con hãy nhìn xem trời 

đất và muôn loài trong đó, mà nhận biết rằng Thiên Chúa đã làm nên tất cả từ hư vô, và loài 

người cũng được tạo thành như vậy. 29 Con đừng sợ tên đao phủ này; nhưng hãy tỏ ra xứng 

đáng với các anh con, mà chấp nhận cái chết, để đến ngày Chúa thương xót, Người sẽ trả con 

và các anh con cho mẹ." 

2.2 Lắng nghe Lời Chúa trong bài đọc 2 (Rm 8,31b-39):  Dù sự chết hay sự sống 

cũng không tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa. 

31 Thưa anh em, có Thiên Chúa bênh đỡ chúng ta, ai còn chống lại được chúng ta? 32 

Đến như chính Con Một, Thiên Chúa cũng chẳng tha, nhưng đã trao nộp vì hết thảy chúng 

ta. Một khi đã ban Người Con đó, lẽ nào Thiên Chúa lại chẳng rộng ban tất cả cho chúng ta? 33 

Ai sẽ buộc tội những người Thiên Chúa đã chọn? Chẳng lẽ Thiên Chúa, Đấng làm cho nên 

công chính? 34 Ai sẽ kết án họ? Chẳng lẽ Đức Giê-su Ki-tô, Đấng đã chết, hơn nữa, đã sống 

lại, và đang ngự bên hữu Thiên Chúa mà chuyển cầu cho chúng ta? 

35 Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Ki-tô? Phải chăng là gian truân, khốn 

khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, gươm giáo? 36 Như có lời chép: Chính vì Ngài mà mỗi ngày 

chúng con bị giết, bị coi như bầy cừu để sát sinh. 

37 Nhưng trong mọi thử thách ấy, chúng ta toàn thắng nhờ Đấng đã yêu mến chúng ta. 38 

Đúng thế, tôi tin chắc rằng: cho dầu là sự chết hay sự sống, thiên thần hay ma vương quỷ lực, 

hiện tại hay tương lai, hoặc bất cứ sức mạnh nào, 39 trời cao hay vực thẳm hay bất cứ một loài 

thọ tạo nào khác, không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi 

Đức Ki-tô Giê-su, Chúa chúng ta. 

 2.3 Lắng nghe Lời Chúa trong bài Tin Mừng (Lc 9,23-26):  Ai liều mất mạng sống 

mình, thì sẽ cứu được mạng sống ấy. 
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23 Khi ấy, Đức Giê-su nói với mọi người rằng: "Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, 

vác thập giá mình hằng ngày mà theo. 24 Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; 

còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy. 25 Vì người nào được 

cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân, thì nào có lợi gì? 26 Ai xấu hổ vì tôi 

và những lời của tôi, thì Con Người cũng sẽ xấu hổ vì kẻ ấy, khi Người ngự đến trong vinh 

quang của mình, của Chúa Cha và các thánh thiên thần.” 

  

III. KHÁM PHÁ CHÂN DUNG VÀ SỨ ĐIỆP LỜI CHÚA TRONG BA BÀI THÁNH KINH 

3.1 Chân dung Thiên Chúa trong 3 bài Thánh Kinh     

- Là Đấng Thiên Chúa được bà mẹ và 7 người con trai của bà tôn thờ với tất cả lòng chân 

thành và tin tưởng. Câu truyện được kể lại trong sách Mác-ca-bê quyển thứ 2. 

- Là Đấng Thiên Chúa ra tay bênh đỡ các tín hữu và yêu thương họ đến độ đã ban Con 

Một Người cho họ để Ngài cứu chuộc họ bằng cái chết trên thập giá.  

- Là Chúa Giê-su Ki-tô, Con Thiên Chúa làm người, Đấng đã mời gọi các tín hữu bước 

theo Người trên con đường hy sinh từ bỏ đề được sống đời đời. 

3.2 Sứ điệp của Lời Chúa        

- Sứ điệp của Lời Chúa hôm nay là Lời của chính Chúa Giê-su Ki-tô: 

“Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, 

vác thập giá mình hằng ngày mà theo!” 

  

IV. SỐNG VỚI CHÚA VÀ THỰC THI SỨ ĐIỆP CỦA NGƯỜI 

4.1 Sống với Thiên Chúa là sống tâm tình phụng thờ, tin tưởng và phó thác, với 

- Đấng Thiên Chúa được bà mẹ và 7 người con trai của bà tôn thờ với tất cả lòng chân 

thành và tin tưởng. Câu truyện được kể lại trong sách Mác-ca-bê quyển thứ 2. 

- Đấng Thiên Chúa ra tay bênh đỡ các tín hữu và yêu thương họ đến độ đã ban Con Một 

Người cho họ để Ngài cứu chuộc họ bằng cái chết trên thập giá.  

- Chúa Giê-su Ki-tô, Con Thiên Chúa làm người, Đấng đã mời gọi các tín hữu bước theo 

Người trên con đường hy sinh từ bỏ đề được sống đời đời. 
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 4.2 Thực thi sứ điệp Lời Chúa  

Thực thi sứ điệp của Lời Chúa hôm nay   

- là chúng ta tự nguyện hiến dâng thời gian, của cải, tài năng, kể cả mạng sống cho Thiên 

Chúa và Chúa Giê-su Ki-tô qua những người anh em sồng bên cạnh chúng ta. 

- là chúng ta chấp nhận những hy sinh, thiệt thòi, mất mát trong khi sống, quảng bá và 

bênh vực những giá trị đích thực của con người và của Ki-tô giáo. 

  

V. CẦU NGUYỆN CHO THẾ GIỚI VÀ HỘI THÁNH 

5.1 «Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân, 

thì nào có lợi gì?» Cùng với các Thánh Tử Đạo Việt Nam, chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa 

cho mọi người trên thế gian này sớm nhận ra những giá trị đích thực của cuộc sống mà thay 

đổi suy nghĩ và hành động cho phù hợp. 

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! 

Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!  

5.2 «Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà 

theo.» Cùng với các Thánh Tử Đạo Việt Nam, chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho Đức 

Giáo Hoàng Phan-xi-cô, cho các Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục, Phó Tế, Tu Sĩ Nam Nữ và Giáo 

Dân để mọi thành phần Dân Chúa biết tự nguyện sống hy sinh từ bỏ và chấp nhận thập giá để 

theo Chúa Giê-su Ki-tô. 

Xướng: Chúng ta cùng hãy cầu xin Chúa! 

Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!  

5.3 «Ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy.» Cùng với các 

Thánh Tử Đạo Việt Nam, chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho các Ki-tô hữu trong cộng 

đoàn giáo xứ chúng ta, để mọi người có can đảm hy sinh từ bỏ những thứ chóng qua ở đời này 

để được hưởng sự sống vĩnh cửu đời sau. 

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! 

Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!  

5.4 «Ai xấu hổ vì tôi và những lời của tôi, thì Con Người cũng sẽ xấu hổ vì kẻ 

ấy.» Cùng với các Thánh Tử Đạo Việt Nam, chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho các Ki-tô 

hữu giáo phận Vinh có đủ sức mạnh mà tuyên xưng Đức Tin trước mặt người đời. 
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Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! 

Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!  

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội. 

Sài-gòn ngày 02 tháng 11 năm 2016  

VỀ MỤC LỤC 

 
 

 

 

 

Chúng tôi vừa có một chuyến ra tận miền 
Trung để thăm bà con bị lũ lụt. Không dám gọi là 
cứu trợ, vì có "cứu" được gì đâu, lại cũng không 
"trợ" được gì nhiều, có chăng là chúng tôi xin được 
làm một nhịp cầu chia xẻ (đúng nghĩa "chia" và 
"xẻ", chứ không phải là "chia sẻ") giữa người ở 
Sàigòn, ở các nơi, ở rất xa, với anh chị em ở 
Quảng Bình và Hà Tĩnh, hai tỉnh chịu thiên tai và 
nhân họa nặng nhất. 

 

Chúng tôi có post lên Facebook nhiều tấm hình ghi lại cảnh phân phối gạo và mì tôm tại 
hai Giáo Xứ Cồn Sẻ, huyện Quảng Trạch, và Giáo Xứ Minh Cầm, huyện Tuyên Hóa, cả hai nơi 
đều thuộc tỉnh Quảng Bình. Có người biết số điện thoại của chúng tôi, đã gọi và trách tôi "vô 
duyên, vô cảm, người ta đang khổ mà cha cứ cười toe toét". Chúng tôi chỉ biết nói một lời xin 

lỗi, rằng khi ấy và cả những lúc khác, khi ở ngoài 
ấy, chúng tôi chỉ có thể cười chứ không thể… khóc, 
hay ít là ra vẻ nhăn nhó khổ sở, là bởi vì khung 
cảnh và bầu khí của bà con rất vui, vui như ngày 
hội. Người ta nói cười xôn xao, nghịch ngợm, tếu 
táo, chọc ghẹo lẫn nhau. Có ông phụ trách khu 
xóm đọc tên người lên nhận quà, gọi to mấy lần 
không thấy ai đáp, bực quá la toáng lên, rồi ngay 
lập tức… bắn ra một câu tiếu lâm, thế là mọi người 
xô vào nhau mà cười ! 

 

Chúng tôi trong Nhóm Fiat từ Sàigòn ra đây 
có 7, 8 bạn trẻ, chia nhau tan vào đám đông, 
người quay video, người chụp hình, người phụ 
một tay vác các bao gạo 10Kg, khuân các thùng 
mì tôm, lưng ướt đẫm mồ hôi, vậy mà xong việc ai 
cũng bảo là "vui quá". Chúng tôi có thắc mắc thì 
một ông trong nhà xứ nhe răng cười tươi rói, nửa 
đùa nửa thực: "Chúng con quen khổ rồi cha ui, 
không cười, không tếu, không sống nổi trên đất ni 
mô !" 

 
"NHƯ GÀ MẸ Ủ ẤP CON DƯỚI CÁNH…" 

 



 

27 

Khi theo cha Lê Thanh Hồng sang thăm Giáo Xứ Minh Cầm, chúng tôi được người ta 
"khoe" là hôm lũ "nác ngập đến ni", miệng cười tươi, tay hồn nhiên chỉ những ngấn nước còn để 
lại vết trên tường nhà, trên khung cửa. Họ bảo họ quen với mùa nước lũ nhiều năm rồi, mưa to và 
kéo dài thì thế nào sông Gianh cũng dâng cao, họ chuẩn bị cả rồi, "nác" lên tới đâu, họ kê bàn ghế 
lên cao tới đó. Cao nữa thì gác các cây đà gỗ và các tấm ván lên sát nóc nhà mà tỵ nạn, gà vịt 
trâu bò thì trước đó đã chạy đi gửi trên những nơi nền đất cao hơn. Họ kiên nhẫn tụm lại cả gia 
đình mà ngồi chờ "nác" lên rồi "nác" sẽ rút. Đến khuya thì "nác" rút đúng như tiên liệu, ai cũng thở 
phào !  

 

Không ngờ chỉ 15 phút sau, nước lại ầm ầm cuốn tới, mạnh hơn, dữ dội hơn, tàn bạo 
hơn, dìm các ngôi làng trong biển nước lũ 
mênh mông và đọc ngầu ! Hôm sau người ta 
mới vỡ lẽ nguyên do là đập thủy điện Hố Hồ ( 
không phải là Hố Hô như báo chí và tivi đã đọc 
sai tên ) đã cho xả nước theo… "đúng quy 
trình" với cường độ hằng ngàn mét khối nước 
mỗi giây. Đúng là thiên tai không bằng nhân 
họa. Các cha phụ trách các Giáo Xứ vùng Hà 
Tĩnh và Quảng Bình có dân chịu chung thảm 
họa Hố Hồ, ai cũng bảo phen này ổn định đời 
sống bà con tạm tạm xong, thế nào cũng đâm 
đơn kiện đám cán bộ vô lương tâm, vô trách 
nhiệm của mấy cái nhà máy thủy điện lợt ít mà hại quá nhiều…  

 

Chiều tối thứ năm 27.10, chúng tôi về lại Cồn Sẻ dâng Thánh Lễ với cha sở Hoàng Anh 
Ngợi, bài Tin Mừng theo Luca bật lên một lời than của Chúa Giêsu, nhẹ nhàng mà thấm thía 
đến xốn xang lòng người nghe: "Đã bao lần ta muốn tập họp gà con dưới cánh, mà các ngươi 
không chịu".  

 

Chúng tôi kể lại câu chuyện đã thấy tận mắt gần 30 năm trước khi còn tham gia Tổng 
Đội 1 TNXP ở xã Tà Nung, ngoại thành Đà Lạt. Đó là cảnh một con diều hâu liệng vòng tròn tít 
trên cao nhiều vòng, cho đến khi nhắm chính xác được con mồi là một bé gà con ham chơi xa 

đàn, nó lao thẳng xuống, chắc mẩm sẽ bắt gọn 
được con mồi. Không ngờ, sau khi cho cả đàn 
gà con ẩn náu an toàn trong một bụi cây, gà 
mẹ lao nhanh tới, đập cánh bay lên tung hai 
cước đá trúng vào diều hâu, làm cho ác điểu 
rơi uỵch xuống thảo nguyên như một cục đá, 
lệt xệt đôi cánh rộng mà loạng quạng bỏ chạy 
để cố tránh thêm những cú mổ tới tấp của gà 
mẹ. Mãi một lúc diều hâu mới gượng lấy thế 
mà bay lên thoát nạn, khi ấy gà mẹ mới buông 
tha, chạy trở về dắt bé gà con đang hãi hùng 
kêu "khiếp khiếp" quay lại với các anh chị của 
nó.  

 

Chúng tôi mời gọi cộng đoàn nhận ra chính hôm nay, giữa cảnh đời nhiều gian khổ, 
người miền Trung như đàn gà con vẫn luôn được Thiên Chúa như gà mẹ thương yêu giữ gìn 
bảo vệ qua bao hiểm nguy hoạn nạn. Nhà Thờ, Nhà Xứ nào ở vùng bão lũ quanh năm này 
cũng luôn sẵn sàng mở toang để đón nhận mọi người chạy về ẩn náu, không hề phân biệt 
lương hay giáo, tất cả đều đang cần được một nơi an toàn chạy lũ đụt bão, một tô mì tôm nóng 



 

28 

hổi sau cơn hoảng loạn, một tấm chăn ấm qua 
đêm lạnh ướt, và một tấm lòng đùm bọc nở nụ 
cười tươi ngay trên khuôn mặt hằn sâu nghịch 
cảnh. 

 

Cuối bài chia sẻ Tin Mừng, tôi mời ca 
đoàn xướng lên và cả cộng đoàn hàng ngàn 
người hát theo tiểu khúc của bài "Tán tụng 
hồng ân": "Đời đời Ngài đã thương con, đời đời 
Ngài vẫn thương con, thương con như gà mẹ ủ 
ấp con dưới cánh, Chúa í a thương yêu ấp ủ 

con đêm ngày !"  

 

Sáng ngày thứ sáu 28.10, chúng tôi rời Quảng Bình ngay từ lúc còn chạng vạng tinh mơ 
để tránh những "đôi mắt cú vọ" không thiện cảm, có thể gây khó dễ cho đoàn. Trên xe bon bon 
đường AH1 về tạ ơn Mẹ La Vang, chúng tôi ngủ thiếp đi, mắt khép hờ mà lòng vẫn đau đáu 
một tâm tình. Hóa ra chúng tôi chia xẻ đi chẳng có bao nhiêu mà lại được đón nhận về quá 
nhiều. 

 

Để kết cho có vẻ văn chương bóng bảy một chút, chúng tôi xin mượn tên một bài hát nổi 
tiếng "Don't cry for me, Argentina" viết về bà Eva Peron, cũng như tên một bộ phim của Dòng 
Don Bosco kể về cha John Lee Tae Suk người Hàn Quốc, để ngỏ một lời thay cho bà con vùng 
lũ: "Don't cry for me, Quảng Bình !" 

 

Lm. QUANG UY, DCCT, thứ năm 3.11.2016 (Ephata 718) 

VỀ MỤC LỤC 

 

 
   

 

 

Nhân viêc  Đức Thánh Cha Phanxicô vừa chọn thêm 17 tân Hồng Y,  tôi xin được trả lời 

 chung những câu hỏi của nhiều đôc giả về vai  trò và trách nhiệm của tước vị Hồng Y trong 

Giáo Hội Công Giáo La Mã  như sau: 

Trước hết, về ngữ căn ( etymology), từ Hông Y ( Cardinal) xuất phát từ  nguyên ngữ Latin 

CARDO có nghĩa là “cái bản lề.(hinge) “tức bộ phân then chốt để giừ cho cánh cửa được đứng 

vững trong khung cửa. Từ ý nghĩa tượng trưng này, các Hồng Y được mệnh danh là “những 

vị Hoàng tử ( princes) của Giáo Hội  với  2 chức năng rất quan trọng sau đây:  

1. Là cố vấn để đóng góp ý kiến (kiến thức và khôn ngoan) cho Đức Thánh Cha trong việc 

điều hành và cai tri Giáo Hôi Công Giáo  hoàn vũ  

2. Khi vào Mật nghị (Conclave) để bầu Giáo Hoàng mới , tất cả các Hông Y đủ điều kiện 

theo luật bầu cử- nghĩa là dưới 80 tuổi-  đều đương nhiên là các  ứng viên (potential candidates 

có thể được bầu chứ không ra ứng cử) và cũng là những người được quyền bỏ phiếu chọn 

 
HỒNG Y LÀ AI VÀ CÓ CHỨC NĂNG GÌ? 
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(elector) Giáo Hoàng mới, khi đương kim Giáo Hoàng qua đời ( hay đột nhiên từ nhiệm như 

trường hợp cá biệt của Đức Thánh Cha Biển Đức XVI năm 2012 ( x. Giáo luật số 349) 

Theo Luật bầu Giáo Hoàng hiên hành, áp dụng từ nhiều năm qua, thì khi tròn 80 tuổi, các 

Hồng Y không còn được tham dự Mật  nghị  để bầu  Giáo Hoàng mới  hay tham dự bất cứ mật 

hội nào do Đức Thánh Cha triệu tập và chủ tọa để bàn thảo về  một vấn đề quan trọng nào của 

Giáo Hội.Thêm nữa, khi các  Hồng Y đến tuổi 75, và hiện đang  coi sóc các Tổng Giáo Phận 

hay các  Bộ hoặc Cơ quan trọng yếu  trong Giáo Triều Roma  thì cũng phải xin từ chức, để tùy 

Đức Thanh Cha quyết định chấp nhận hay cho lưu nhiệm thêm. Thí dụ, trường hợp  Đức  Giáo 

Hoàng.Biển Đức XV! ,  khi đang còn làm Tổng Trưởng Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin, đã xin nghỉ 

hưu năm ngài 75 tuổi nhưng đã được Đức cố Giáo Hoàng  Gioan-Phaolô II yêu cầu tiếp tục 

nhiệm vụ  thêm thời gian nữa, nên ngài vẫn đảm trách chức vụ Tổng Trưởng trên cho đến  khi 

ngài được bầu lên ngôi Giáo Hoàng  ngày 19-tháng 4 năm 2005 ( x.giáo luật số 354) 

Trước năm 1917 tức là năm ban hành bộ Giáo luật cũ, (giáo luật mới 1983 thay giáo luật 

cũ 1917) các Hồng Y có thể là những thường  dân  không có chức linh mục hay giám mục 

 được Giáo Hoàng ban cho tước vị này,  vì những lý do riêng tư. Nhưng với Giáo luật năm 

1917, thì người thường dân không còn được chọn nữa, mà chỉ dành cho các linh mục hay giám 

mục xuất sắc mà thôi. Đến thời Đức cố Giáo Hoàng Gioan XXIII, thì ai được phong tước Hông 

Y cũng phải được thụ phong Giám mục nếu vị đó chưa là giám  mục.Sở dĩ thế vì  cho đến nay, 

 thì tước Hồng Y vẫn còn được trao cho một số linh mục xuất sắc, từng giữ các chức vụ quan 

trọng trong Tòa Thánh  hoặc là những thần học gia nổi tiếng như các linh mục  Yves M.J 

 Congar (O.P) Henri de LuBac và Allen Dulles (SJ) ( đều đã qua đời) ..Trong đợt Hồng Y mới 

được công bố  Chúa Nhật ngày 09  tháng 10 vừa qua,, cũng có  01  linh mục  xuất sắc,đang là 

Giám quản cũng  được chọn làm Hồng Y..Đó là cha Ernest Simoni thuộc Tông Giáo Phận 

Scutari, Abani, đã quá 80 tuổi nên không được đi bầu Giáo Hoàng nữa. 

Cũng cần nói thêm là khác với thông lệ trong quá khứ khi Hông Y được chọn từ những gia 

đình quí tộc ỏ Âu Châu hoặc những người được Giáo hoàng ưu đãi, thưởng công riêng, các 

Hồng Y ngày nay phần lớn xuất thân từ những gia đình đạo đức, bình dân, phải là nam giới và 

ít nhất  là  người có chức linh mục và  “ trỗi vượt về đạo lý, tác phong, đạo đức và khôn ngoan” 

( x. giáo luật số 351 & 1).Nhưng thường là  các giám mục xuất sắc về đức độ và khả năng để 

có thể trở thành Giáo Hoàng cai quản Giáo Hội trong tương lai. Lại nữa, vì  Hồng Y có thể là 

linh mục , nên nếu vị  này được đắc cử Giáo Hoàng thì phải được Hồng Y niên trưởng tấn 

phong chức  Giám  Mục trước khi  đăng quang.Nếu Hồng Y niên Trưởng vắng mặt thì Hồng 

 Phó niên trưởng  sẽ làm việc này.Nếu vị này cũng vắng mặt,  thì Hồng Y cao niên nhất thuộc 

đẳng Giám mục sẽ  truyền chức Giám mục cho tân Giáo Hoàng chưa có chức Giám mục. 

(x.giáo luật số 355, &1) . 

Tuy nhiên việc này chưa từng xẩy ra vì các Hồng Y từ nhiều thập niên qua đều là những vị 

có chức Giám mục  hay đã được tấn phong giám mục sau khi được phong tước Hồng Y.Nghĩa 

là không có trường hợp môt Hồng Y chỉ có chức linh mục mà được  bầu làm  Giáo Hoàng từ 

nhiều thập niên qua.Cho nên không thể nói cách chung chung là các Giám mục hay linh mục có 
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thể được bầu làm Giáo Hoàng. Phải nói cho đúng là cho đến nay,  chỉ có các Hồng Y dưới 80 

tuổi mới đủ điều kiện để đi bầu Giáo Hoàng mà thôi, vì tất cả các Hông Y trong Giáo Triều 

Rôma hiện nay đều có chức Giám mục, chứ không có vị nào còn là linh mục., cho dù  mỗi lần 

tấn phong thêm Hồng Y,  đều có một vài ba Linh mục được chọn, nhưng các vị này đều đã quá 

80 hay gần 80 tuổi rồi nên không có triển vọng được bầu làm Giáo Hoàng. 

Như thế cho thấy chức Giám mục là chức thánh quan trọng nhất của Giáo Hội, vì Giám 

mục là những người kế vị các Thánh Tông Đồ trong chức năng và sứ mệnh rao giảng Tin 

Mừng cứu độ, dạy dỗ chân lý và cai trị Giáo Hội. Chúa Giêsu xưa chỉ chọn các nam Tông Đồ, 

mà người kế vị các ngài là các Giám mục ngày nay trong Giáo Hội. Hồng Y không phải là một 

chức thánh mà chỉ  là tước vị (Title) do Giáo Hội đặt ra vì nhu cầu chọn người kế vị Thánh 

Phêrô, tức Đức Thánh Cha cũng là Giám mục Rôma và  là Thủ lãnh Giáo Hội Công Giáo hoàn 

vũ. 

  

Các Hồng Y họp lại thành Hồng Y Đoàn riêng biệt ( College of Cardinals) do  một vị làm 

niên trưởng ( Dean) 

 Có 3 đẳng cấp Hồng Y  sau đây. 

1. Hồng Y Giám mục ; (Cardinal bishops) là những giám mục từng coi sóc những 

giáo phận chung quanh Rôma nhưng nay là những Hồng Y thâm niên  làm việc trọn thời 

gian (full-time) trong Giáo Triều Roma. ( Roman Curia) 

2. Hồng Y Linh mục (Cardinal Priests) là những Hồng Y hoăc làm việc trong Giáo 

Triều hoặc đang coi sóc cácTổng Giáo Phận ngoài Roma  tức là các Tổng Giáo phận ở Ý 

hay ở các quốc gia trên thế giới như Paris, New York, Sydney, Houston, Saigon, Manilla 

v.v 

3. Hồng Y Phó Tế (Cardinal Deacons) từng là những Giám mục hiệu tòa ( Titular 

Bishops) tức là không coi sóc Giáo phận nào,và đang làm việc trọn thời gian trong Giáo 

Triều. 

Khi các Hồng Y họp kín để bầu Giáo Hoàng mới, Hồng Y Trưởng đẳng Phó tế sẽ 

công bố danh tánh vị được đắc cử và có thể thay thế Đức Thánh Cha để trao dây Pallium 

cho các tân Tổng Giám mục hoặc cho người đại diện các vị vắng mặt. ( x. giáo luật số 

355, & 2) 

Thêm nữa, tất cả các Hồng Y, khi được Đức Thánh Cha chọn và trao tước vị này, 

 đều được chỉ đinh tước hiệu( Title) của một thánh đường trong hoặc ngoài Rôma. Với 

tước hiệu đó,  tân Hông Y đến thánh đường được chỉ định để nhận tòa nhưng không có 

quyền quản trị nào về hành chánh, nhân sự cũng như tài sản của thánh đường đó, mà 

chỉ hiệp thông để hỗ trợ về mặt  tinh thần mà thôi.( giáo luật số 357 &1) 

Sau hết, tất cả  các Hồng Y,  nếu không đảm nhận chức vụ Tổng Giám Mục  để coi 

sóc các Tổng giáo phận ở đâu  trên thế giới, thì đều phải cư trú ở Rôma  hoặc phải trở về 

Giáo đô khi Đức Thánh Cha triệu tập để họp bàn việc gì quan trọng của Giáo Hội (giáo 

luật số 356) 

Chúng ta hãy cầu nguyện nhiều cho các  Tân Hồng Y  mới được chọn để các ngài có 

đủ ơn Chúa  hầu chu toàn trách nhiệm được trao phó. 
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Tổng số Hồng Y của Giáo Hội hiện nay là 228 vị , trong đó chỉ có 121 vị dưới 80 tuổi, 

tức là  có điều kiện đi bầu Giáo Hoàng mới, khi có  nhu cầu này mà thôi. 

LM. Phanxicô Xaviê Ngô tôn Huấn 

 

VỀ MỤC LỤC 

 

 

      

(Mt 5, 1-12a) 

Chúng ta hôm nay mừng kính trọng thể Các Thánh Nam Nữ ở trên Trời. Có thể nói, hôm 

nay là ngày hội lớn, ngày vui mừng của mọi thành phần con cái trong đại gia đình Hội Thánh. 

Mừng kính Các Thánh, là mừng kính những người đang sống sự sống của Thiên Chúa, những 

vị đang hưởng phúc vinh quang tràn đầy trước tòa cao sang của Chúa Ba Ngôi trên thiên đàng. 

Hỏi : Thiên đàng là gì ? 

Thưa : Thiên đàng là nơi đầy dẫy những sự vui vẻ vô cùng, mà phúc nhất trên thiên đàng 

là xem thấy mặt Đức Chúa Trời liên (Sách Bổn Hà Nội tr. 21). 

Thiên đàng là cùng đích tối hậu, nơi ấy khát vọng sâu xa nhất của con người trở thành hiện 

thực, đó là tình trạng hạnh phúc cao nhất và vĩnh cửu (x. GLCG số 1023-1025), nơi người ta 

yêu thương nhau, là nơi chỉ còn tình yêu là đáng kể, nơi có Thiên Chúa là Cha và mọi người là 

anh em với nhau, nơi không còn chết chóc, chiến tranh, hận thù và nước mắt. Trái lại, chỉ có 

hòa thuận và thương yêu, Các Thánh là những người đã đạt tới hạnh phúc đó. 

Hỏi : Các Thánh là ai vậy ? 

Là những người không bằng lòng với sự kém cỏi; với những biện pháp nửa vời. Các 

Thánh là những người đói và khát sự công chính, theo ngôn ngữ Kinh Thánh là khát khao sự 

thánh thiện. Vì khao khát, nên Thiên Chúa đã cho các ngài thỏa chí toại lòng đúng như Chúa 

Giêsu công bố :  “Phúc cho những ai đói khát điều công chính, vì họ sẽ được no thoả” (Mt 5, 6). 

Chi tiết trong bài đọc I của ngày lễ giúp chúng ta hiểu thêm Các Thánh là ai. Các Thánh là “những 

người giặt áo và tảy áo trắng trong máu Con Chiên” (Kh 7,14). Như thế, sự thánh thiện mà các ngài có 

được là từ Chúa Kitô. Trong Cựu Ước, làm thánh có nghĩa là “tách biệt” khỏi tất cả những gì ô uế. Chữ 

“thánh” có nghĩa chung là  “kitô hữu”, hợp thành cộng đoàn qui tụ chung quanh Đức Giêsu làm thành 

Dân thánh. Sự thánh tách khỏi sự phàm tục. Các Thánh tràn đầy sự thánh, còn người phàm mang đầy 

sự phàm. Các Thánh là những người đã được Thiên Chúa làm gia nghiệp. 

Hỏi : Các Thánh làm gì trên thiên đàng?  

Câu trả lời cũng được tìm thấy trong Bài đọc I: “Họ đứng trước ngai vàng và trước mặt Con 

Chiên, mình mặc áo trắng tinh, tay cầm nhành lá thiên tuế. Họ lớn tiếng tung hô rằng: “Kính lạy 

Thiên Chúa chúng tôi, Đấng ngự trên ngai vàng, và Con Chiên”. Ca đoàn các ngài được Đức 

Mẹ Maria hướng dẫn, Mẹ tiếp tục thánh thi ca ngợi của Mẹ trên trời, “ Linh hồn tôi ngợi khen 

CÁC THÁNH LÀ AI VẬY? (LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ) 
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Đức Chúa…” (Lc 1, 46). Chính trong sự ca ngợi này mà Các Thánh gặp được hạnh phúc và 

niềm vui , “Thần trí tôi hơn hở vui mừng trong Chúa Đấng Cứu Độ tôi” (Lc 1, 47). Vinh quang và 

hạnh phúc của Thiên Chúa ngập tràn các ngài. 

Hỏi : Các Thánh mặc áo gì? 

Các Thánh mặc áo chùng trắng, giặt áo mình trong máu Con Chiên. Các Thánh mạc áo đỏ, 

mặc áo theo con đường tử đạo của Đức Kitô. Các Thánh mạc áo xanh vì đã xây dựng hòa 

bình, yêu thương và phục vụ công bình đạo lý. Các Thánh mạc áo vàng khi tham dự vào chức 

huy hoàng của Đức Kitô, và hy vọng vào Thiên Chúa. 

Hỏi : Các Thánh là bao nhiêu?   

Sách Khải Huyền nói : “Số người được đóng ấn là một trăm bốn mươi bốn ngàn người, 

thuộc mọi chi tộc Israel” (Kh 7, 4). Tôn chỉ của họ là Tám Mối Phúc Thật. Phúc cho những ai 

hiền lành, nghèo khó; họ là những người khóc lóc nay tìm được sự ủi an ở nơi Thiên Chúa  ; 

họ là những người biết thương xót người nay được Chúa xót thương ; họ là những người 

trong sạch nay được nhìn thấy Thiên Chúa; họ là những người xây dựng hòa bình nên được 

gọi là con Thiên Chúa; họ là những người bị bắt bớ, “họ là những người từ đau khổ lớn lao 

mà đến” (Kh 7, 14). Họ là các Tổ phụ, các Tiên tri, các Tông đồ, Tử đạo, các thánh Hiển tu, 

Ẩn tu, các thánh Đồng trinh thủ tiết, các thánh nam nữ. 

Tuy nhiên nếu con số chỉ có thế thôi thì quả là một điều đáng lo sợ, bởi vì người tín hữu như ta 

đâu có hy vọng được vào số những người đó? Vậy con số đó là thế nào? Số một trăm bốn mươi bốn 

ngàn là con số biểu tượng cao đầy đủ, chỉ những người được cứu rỗi. Theo hệ thống đếm của người 

Do thái, một người có thể đếm cao tới mười hai ngàn. Mười hai ngàn nhân với mười hai, thành một 

trăm bốn mươi bốn ngàn, một con số cao trọn vẹn tuyệt đối, chứ không phải chỉ theo nghĩa đen là một 

trăm bốn mươi bốn ngàn mà thôi. 

Thánh Gioan đã nhìn thấy: “Đoàn người đông đảo không thể đếm được, họ thuộc đủ mọi nước, 

mọi chi họ, mọi dân tộc và mọi thứ tiếng” (Kh 7, 9). Họ thuộc đủ mọi thành phần và mọi tầng lớp trong 

xã hội. Ðó là lý do tại sao Giáo hội thiết lập ngày Lễ Các Thánh, để mừng kính chung Các Thánh gồm 

cả Các Thánh không tên tuổi, trong đó phải có tổ tiên, họ hàng gần xa của mỗi chúng ta. 

Giáo hội hôm nay mừng kính, có những vị rõ ràng là thánh, những vị được tôn phong hiển thánh, 

những vị có tên trong kinh cầu các thánh với đỉnh cao sáng rực. Nhưng cũng nhớ và kính mừng những 

vị thánh chìm sâu trong lòng đất, trong xác thịt mồ hôi nước mắt của kiếp người. Vì mọi người đều 

được kêu gọi nên thánh trong Đức Kitô. Các Thánh đã đạt tới hạnh phúc đó, giờ đây trên thiên quốc 

vui mừng hân hoan tận hưởng phần thưởng trọng đại Chúa dành cho các ngài. Đó cũng là niềm hy 

vọng của tất cả chúng ta đang sống phận lữ hành tiến về quê trời vinh phúc. 

Mừng kính Các Thánh, chúng ta cậy nhờ các ngài nguyện giúp cầu thay cho chúng ta bao lâu còn 

sống ở đời tạm nay, biết noi gương các ngài sống Hiến Chương Nước Trời, thực hành Tám Mối Phúc 

như Chúa Giêsu dạy, để mai sau cũng được Chúa ân thưởng thiên đàng. 

Với niềm hy vọng, cùng với gương sáng và sự trợ giúp của Các Thánh, chúng ta cũng có thể làm 

thánh, và phải nên thánh bằng cách tự thánh hóa bản thân như Các Thánh đã làm, tức là sống theo 

tinh thần và mệnh lệnh của Tin Mừng là : hiền lành, bác ái, hòa thuận, trong sạch, với tâm hồn luôn 
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hướng về những thực tại siêu nhiên, chịu đựng những vất vả, đau khổ tự nhiên hay do người khác 

mang đến, luôn tìm kiếm Chúa và cố gắng sống phù hợp với thánh ý Chúa. 

Được như thế, chúng ta có thể “vui mừng hân hoan vì phần thưởng của chúng ta sẽ trọng đại ở 

trên trời như Các Thánh hiện nay là những anh em chúng ta đang ca tụng Chúa muôn đời” (Mt 5, 12a). 

Lạy Các Thánh Nam Nữ của Thiên Chúa, xin cầu cho chúng con. Amen. 

  

Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ 
  

VỀ MỤC LỤC 

 
HẠT NẮNG 

 

Từ nhiều và nhiều năm qua, số 38 Kỳ Đồng, quận 3 – Sài Gòn, vẫn là địa chỉ thân quen 

của bao người và cũng là “địa chỉ đỏ” của những người không ưa thích. Nay, tại cái địa chỉ ấy, 

lòng thương xót của Chúa được thực thi một cách hiện thực. 

 

 

Từ thực trạng của cuộc sống, hiện diện giữa phố thị đó nhưng rồi cách nào đó không ngoa 

khi nói 38 Kỳ Đồng luôn ôm ấp bao mảng đời không nơi trú ngụ hay bị bỏ ra ngoài lề xã hội. 

Cùng với những thao thức đó, nhất là thao thức về những ngày cuối đời của những phận người 

không nơi nương tựa nên Dòng Chúa Cứu Thế đã làm Nhà Vượt Qua hầu đáp ứng nhu cầu 

giờ chót của những người cơ nhỡ. 

 
NƠI ĐÂY, LÒNG THƯƠNG XÓT ĐƯỢC THỰC THI 
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Dẫu nhỏ bé nhưng Nhà Vượt Qua được hiện diện không phải là chuyện đơn giản. Nhà 

Vượt Qua cách nào đó cũng đã vượt qua nhiều ý kiến đồng thuận cũng như không đồng thuận. 

Giản đơn là 9 người mà có đến 10 ý nên vấn đề cứ mãi giằng co. Chỉ khi đến lúc Lòng Thương 

Xót Chúa thúc đẩy thì Nhà Vượt Qua được hình thành. 

Niềm vui đã đến ! 8 giờ 15 sáng Chúa Nhật, 23 tháng 10 năm 2016, Cha Giuse Nguyễn 

Ngọc Bích - Giám Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế - đã chủ sự nghi thức làm phép – khánh thành 

Nhà Vượt Qua. 

 

Hiện diện trong nghi thức làm phép – khánh thành Nhà Vượt Qua có Cha Tôma Trần Quốc 

Hùng – Bề Trên Chánh Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Cha Giuse Đoàn Văn Bảo – phó xứ cùng 

Hội Đồng Giáo Xứ cùng Ban Điều Hành các xóm giáo và một số khách mời. 

Được biết Nhà Vượt Qua được mở ra ở mặt tiền đường Bà Huyện Thanh Quan thuộc đất 

của Nhà Dòng nhưng độc lập với ngõ ra vào của Nhà Dòng để tiện việc thân nhân có người 
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thân quàn ở đây trong những ngày cuối đời. Cũng được biết Nhà Vượt Qua vượt qua giới hạn 

là ở trong Giáo Xứ mà có thể mở ra với những ai ngoài giáo xứ nữa. 

 

Thế là từ nay, những người cô thế cô thân và cơ nhỡ không có nơi quàn giữ có thể trú ngụ 

ở Nhà Vượt Qua này để được ấm lòng thêm. Thế là từ nay, Lòng Thương Xót Chúa được thực 

thi nơi chỗ nhỏ bé này trên những mảnh đời bơ vơ tất bạt giữa chốn Thị Thành. 

Nhà Vượt Qua này có thể gọi là hiện thân, là nơi, là địa chỉ lòng thương xót được thực thi. 

Ước gì nhiều giáo xứ nữa nhân rộng mô hình Nhà Vượt Qua này để chung chia lòng thương 

xót với những hoàn cảnh khi ra đi nhưng gia đình quá chật hẹp hay ở chung cư hay những 

người bị bỏ rơi bên lề xã hội và Giáo Hội nữa. Và vẫn ước mong 38 Kỳ Đồng vẫn là nơi chung 

chia lòng thương xót của Chúa cho nhiều mảnh đời tất bạt. 

 Người Giồng Trôm 
  

 

VỀ MỤC LỤC 

 
 

 
 

 Tác Phẩm: CẦU NGUYỆN CÁ NHÂN BÍ QUYẾT TÌNH YÊU VÀ VUI SỐNG  
Lm. Micae Phaolô Trần Minh Huy, pss. 

 

Phần thứ hai  
  

 ĐỐI THOẠI VỚI CHÚA THẾ NÀO? 

 
 

VÂNG, CON ĐỒNG Ý 
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 Bảy  
  

VÂNG, CON ĐỒNG Ý 
 
 

          Sau Chúa Kitô, chỉ có Mẹ Maria là người thực hiện sự đồng ý trọn vẹn: “xin cho ý 
Chúa được thể hiện”. Chúng ta dõi bước theo Mẹ, ước ao bắt chước lời ‘xin vâng’ của Mẹ 
mỗi ngày một hoàn bị hơn. 
 
          Con muốn thánh ý Chúa  
           
Chắc chúng ta đã nhận thấy rằng biết bao lần chúng ta khó hoà hợp thời giờ cầu nguyện 
với phần còn lại của cuộc sống chúng ta. Đó là dấu hiệu sự bất đồng sâu xa với Chúa, với 
chính chúng ta và với người khác. Do tội lỗi, tất cả chúng ta đều phải trải qua sự mâu thuẫn 
giữa những gì chúng ta nói và những gì chúng ta làm. Chúa Giêsu đã cho ta một thí 
dụ: “Một người kia có hai con trai. Ông đến nói với người con thứ nhất: ‘Nầy con, hôm nay 
con hãy đi làm vườn nho cho cha.’ Nó đáp: ‘Con không đi.’ Nhưng sau đó nó hối hận nên lại 
đi. Ông đến gặp người con thứ hai và cũng bảo như vậy. Nó đáp: “Vâng, con đi.’ Nhưng rồi 
nó lại không đi. Vậy trong hai người con đó, ai đã thi hành  ý muốn của người cha?’ Họ trả 
lời: ‘Người thứ nhất’ (Mt.21,28-31).  
 
          Nơi khác, Chúa Giêsu còn quả quyết hơn: “Không phải chỉ nói với Ta ‘Lạy Chúa, lạy 
Chúa’ là vào được Nước Trời đâu, nhưng phải thực hiện ý của Cha Ta ở trên trời ” (Mt.7,21). 
Vì thế, chúng ta phải biết tự chất vấn: Lời cầu nguyện của tôi có phù hợp với thánh ý Chúa 
và nối liền với cuộc sống thực của tôi không? Rất nhiều người dành thời giờ cầu nguyện, 
nhưng lời cầu nguyện ấy chẳng làm thay đổi gì trong cuộc sống của họ cả. Lại có những 
người cho rằng không được pha trộn các thứ trong cuộc sống, họ xây tường ngăn cách lời 
cầu nguyện và cuộc sống của họ. Chớ gì họ nhanh chóng triệt hạ các bức tường đó đi!   
 
          Lý tưởng là sống lời cầu nguyện và cầu nguyện bằng chính cuộc sống của mình. Có 
nhiều người thú nhận rằng họ đã không làm những gì họ phải làm và có thể làm. Đó là phản 
ánh một nền văn hóa cổ vũ việc buông trôi. Chúng ta đừng để sự dễ dãi đó xâm lấn tâm hồn 
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chúng ta. Chúng ta hãy không ngừng thức tỉnh hành động trên bản thân chúng ta và để Thiên 
Chúa hành động trong chúng ta. Chúng ta phải tập nói ‘tôi muốn’ cách cương quyết. Đó là cuộc 
chinh phục đầu tiên để thành công: từ do dự đến ý chí cương quyết, từ rụt rè đến bạo dạn, từ 
mềm yếu đến tự chủ. Cuộc chinh phục thứ hai là hòa hợp ý chúng ta với ý Chúa, đến đỗi có thể 
thẳng thắn nói rằng “con muốn Thánh ý  Chúa”. 
 
           Cuộc đời chúng ta trong ánh sáng 
          
Để giúp chúng ta nối liền lời cầu nguyện với cuộc sống, chúng ta triệt để sử dụng những phút 
cuối buổi suy niệm. Như người chơi đàn so giây xem âm thanh có chuẩn không, chúng ta hãy 
xem xét cuộc sống chúng ta dưới ánh sáng Thánh ý Chúa. Khi xin ơn Chúa giúp đỡ và lấy ít ra 
một quyết định, chúng ta sẽ hòa hợp ý chúng ta với ý Chúa.  
  
           Phương pháp chúng ta sử dụng là “kiểm tra hiện diện”, nghĩa là xem xét mọi khía 
cạnh đời chúng ta trên căn bản sự hiện diện của Chúa. Mục tiêu của cuộc kiểm tra nầy 
nhằm đặt chúng ta trong cuộc kiếm tìm khuôn mặt thực và danh tánh thực của chúng ta. 
Như đối với mọi người, Thiên Chúa kêu mời chúng ta đến một ơn gọi độc đáo duy nhất ở 
trên đời: ơn gọi cá biệt của chúng ta. Chúng ta chỉ tìm thấy hạnh phúc khi khám phá ra ơn 
gọi ấy, xuyên qua mọi chọn lựa lớn nhỏ của cuộc đời chúng ta. Vấn đề không phải là chỉ 
chọn lựa giữa cái tốt và cái xấu, mà còn là chọn lựa giữa cái tốt tự nó và cái tốt hơn cho 
chúng ta: việc nầy hay việc nọ, hôn nhân hay độc thân và đời sống tu trì...  Chúng ta hãy xin 
ánh sáng Chúa Thánh Thần như là khởi điểm đầu tiên của cuộc kiểm tra để xem chúng ta 
thế nào dưới cái nhìn của Chúa: “Xin Chúa ban cho chúng ta thấy rõ cái gì chúng ta phải 
làm và sức mạnh để chu toàn”.   

 
Tiếp đến là cám ơn Chúa về mọi ân huệ đã lãnh nhận. Chúng ta hãy cám ơn Chúa cả 

về những yếu đuối và khốn cùng của chúng ta, vì qua đó mà Chúa hiện diện cho chúng ta. 
Chúng ta hãy nhớ rằng mọi sự đều là hồng ân, vì ‘tất cả mọi sự đều dẫn tới lợi ích cho 
những ai yêu mến Chúa’ (Rm.8,28).   

 
Bước thứ ba khó hơn là biện phân cái gì đang xảy ra trong chúng ta, trong trái tim 

chúng ta, giữa những hoạt động trong ngày. Tìm xem những tình cảm nào thực sự phù hợp 
với lời mời gọi của Chúa và những tình cảm nào nghịch lại: vui mầng, bình an, dịu dàng, 
bực tức, lo âu, mệt mỏi... Nếu chúng ta có được sự lắng nghe nội tâm, trong yên tĩnh và 
tước bỏ, chúng ta sẽ đoán biết được những thúc đẩy của Chúa Thánh Thần  hướng dẫn 
việc chúng ta phải theo đuổi. Xin lỗi Chúa về những tình cảm hay hoạt động nào Chúa 
không bằng lòng. Đó là lúc quan trọng để được giải thoát, trở lại, và quay về với Cha trên 
trời. Chúng ta hãy nhớ lại lời cầu nguyện của người thu thuế và hưởng nếm lòng thương xót 
dịu dàng của Chúa.  

  
Nhờ cuộc gặp gỡ cá nhân với thánh ý Chúa, chúng ta khám phá được cái gì phải 

thay đổi trong cuộc đời chúng ta. Dĩ nhiên chúng ta biết không thể một sớm một chiều mà 
được. Tuy nhiên, chúng ta không kết thúc buổi cầu nguyện trước khi lấy một quyết định, một 
giải pháp cụ thể rõ ràng. Không nên chạy theo nhiều cái một lúc. Chúng ta phải xác định 
một nỗ lực ưu tiên, rất cụ thể.  

 
          Cuối cuộc kiểm tra hiện diện nầy, chúng ta trở nên ‘con cái ánh sáng’ hơn. Chúng ta 
có thể nói lại: “Vâng, lạy Chúa, con đồng ý làm theo ý Chúa. Con đồng ý không ngừng trở về 
cùng Chúa và nhận lãnh nơi Chúa sự hướng dẫn cho cuộc sống thường nhật của con ”.    
   
          Những chớp đèn trong đêm tối  
           
Khi chưa hoàn toàn ăn khớp với Thánh ý Chúa, đời sống chúng ta phần nào còn trong đêm 
tối. Chúng ta hãy vạch ra những vệt sáng trong ngày, như những chớp đèn, bằng các lời 



 

38 

nguyện tắt. Việc nầy có thể làm bất cứ lúc nào và bất cứ ở đâu. Tôi có kinh nghiệm lần 
chuỗi, nhất là trong khi di chuyển: từ phòng ở xuống nhà cơm, nhà nguyện, cuốc bộ tới Đại 
Học hay ngồi trên métro... Gặp ai thì cứ chào hỏi, trao đổi chuyện vãn, nhưng một mình thì 
lần chuỗi, như vậy cuộc sống trở nên lời cầu nguyện. Mẹ Maria như có mặt và đồng hành 
với chúng ta trong cuộc sống. Chúng ta dùng tràng chuỗi như sợi dây buộc chặt chúng ta 
với Mẹ, chúng ta sẽ không sợ ngã, sợ lạc... Chúng ta có thể dùng lời nguyện tắt tự đặt ra, 
hay những lời có sẵn trong Kinh Thánh hoặc của kẻ khác mà chúng ta thấy thích hợp cho 
chúng ta:  
 

Chúa là nguồn sống và là ánh sáng cho con.  
Con chúc tụng Chúa trong mọi lúc mọi nơi.  
Con không có hạnh phúc nào ngoài Chúa.  
Không bao giờ Chúa bỏ rơi kẻ tìm kiếm Chúa.  
Lạy Chúa, xin đến giúp con.  
Xin Chúa thêm sức cho đức tin yếu kém của con.  
Con phó linh hồn con trong tay Chúa.  
Chúa là tất cả cho con.  
Lạy Chúa, con yêu mến Chúa, con tôn thờ Chúa.  
Chúa biết tất cả về con, con thế nào Chúa yêu con thế ấy.  
Lạy Chúa, xin hướng dẫn con trong đường lối đời đời.  
Giêsu Maria Giuse lòng con yêu mến, xin thương cứu các linh hồn.  
Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi.  
Nếu Chúa muốn điều đó: xin vâng.  
 

          Nếu chúng ta năng lặp đi lặp lại một trong những lời ấy trong suốt ngày, dần dần 
chúng ta sẽ cảm nhận được lòng chúng ta tỉnh thức với sự hiện diện của Chúa. Như những 
mũi tên tình yêu, các lời nguyện tắt ấy sẽ đi thẳng vào Trái Tim Chúa. Đó là những hạt 
giống mặt trời giữa đêm tối.  
  
          Ánh Sao Mai 
           
Người nào muốn làm cho cuộc sống mình thành lời cầu nguyện liên lỉ, phải học sống giây 
phút hiện tại. Mỗi giây phút hiện tại mang lại một ý muốn cụ thể của Chúa. Vì thế điều quan 
trọng là luôn chú ý phụng sự Ngài. Dù chúng ta làm gì, hãy làm cho tử tế, ngằn nào chúng 
ta có thể, vì tình yêu Chúa. Hãy chu toàn nhiệm vụ chúng ta với lòng trọng kính và chăm 
chú, như chúng ta cử hành phụng vụ. Khi chúng ta tắm rửa, sao chúng ta lại không thấy 
được hình ảnh của sự thanh tẩy thiêng liêng? Khi nhổ tận gốc cỏ dại, sao lại không nghĩ 
rằng cũng cần nhổ tật xấu như thế? Khi chăm cho hoa nở, sao lại không nghĩ phải chuyên 
cần tập luyện nhân đức như thế? Tất cả đều trở nên ngôn ngữ thiêng liêng cho ai biết mở 
mắt đức tin: gà mẹ ấp con dưới cánh, hạt lúa mì rơi xuống đất, cuộc chạy đua của lực sĩ... 
Một thanh niên tập điền kinh chia sẻ: “Từ khi biết suy niệm, tôi khám phá ra ý nghĩa của một 
cách chạy khác: tôi nghĩ là tôi đang chạy đến với Chúa Kitô”.  
 
          Nếu chúng ta tập quen sống được giây phút hiện tại, chúng ta không lo lắng gì trước, 
vì ơn Chúa được ban cho bây giờ, lúc nầy, luôn luôn trong hiện tại. Chớ gì chúng ta hăm hở 
đi vào với tất cả tấm lòng trong cuộc phiêu lưu luôn đáp lại tiếng xin vâng hiện tại với Chúa. 
Con đường còn dài, nhưng nó sẽ dẫn chúng ta vào ánh sáng. Thánh ý Chúa được trao gởi 
cho chúng ta “như ngọn đèn chiếu sáng trong tối tăm, cho đến khi ngày mới bắt đầu và sao 
mai mọc lên trong lòng chúng ta”.  
  
          Hãy mở ra 
          
 “Người ta đem một người vừa điếc vừa câm đến với Chúa Giêsu và xin Người đặt tay trên 
anh. Chúa Giêsu kéo riêng anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào lỗ tai anh và nhổ 
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nước miếng bôi vào lưỡi anh. Rồi Người ngước mắt lên trời thở dài mà nói: Hãy mở ra! Lập 
tức tai anh ta mở ra, lưỡi như hết bị buộc lại và anh ta nói được  rõ ràng” (Mc.7,32-
35). Chúng ta thấy mở ra hai thứ, mở tai và mở miệng, cần thiết để nghe và nói. Đó là mở 
cuộc đối thoại. Nếu chúng ta chấp nhận lùi riêng ra với Chúa, xa khỏi đám đông và dâng 
cho Ngài mọi phế tật của chúng ta, Ngài sẽ đáp ứng lại lòng tín nhiệm của chúng ta, Ngài sẽ 
thực hiện cho chúng ta nghi thức mở ra đó. Thần Khí Chúa sẽ tác động mạnh mẽ cho chúng 
ta, “không ai biết gió từ đâu tới và gió sẽ đi đâu”. Nhưng không thiếu người do dự mở ra cho 
Chúa, sợ ‘cua-răng- đe’! Phần chúng ta, đừng sợ! Chúng ta sẽ khám phá được hạnh phúc 
bao la. Hãy mở ra, kho tàng có đó, trong tầm tay chúng ta. Và Nước Trời cũng đang được 
ẩn giấu trong chúng ta:  
 
          Lạy Chúa, chúng con đang sống 
          Trong một thế giới đóng khóa rất kỹ. 
          Mỗi người có khóa của mình: 

 Khóa nhà, khóa xe, khóa bàn viết, khóa tủ sắt.  
          Chúng con còn tìm một chìa khóa khác: 
          Để mở thành công, mở hạnh phúc, 
          mở quyền lực, mở mộng ước...  
          Còn Chúa,  
          Chúa đã mở mắt mù, tai điếc, miệng câm...  
          Xin cho chúng con chìa chúng con thiếu: 

Chìa khóa mà không khóa, nhưng lại giải thoát, 
Chìa không đóng mà đưa tới tình yêu của Chúa, 

         Chính là chìa mà Chúa đã giao 
         Vào đôi bàn tay mỏng dòn của Giáo Hội, 

Để mở ra cho mọi người những cửa của Nước  Trời.  

 

VỀ MỤC LỤC 

 

 

 

Việt Nam là một quốc gia nông nghiệp, với truyền thống văn hóa Lúa Nước, nên cơm gạo 

là thực phẩm chính. "Cơm ăn mỗi bữa mỗi thưng" .Vì thế khi nói đến bữa ăn là người mình 

dùng hai chữ "ăn cơm". Xin mời các cụ ở lại dùng bữa cơm nhạt với nhà chúng cháu"  hoặc 

"Rước ông bà lên sơi cơm ạ". 

 

Gặp nhau vào buổi trưa, buổi tối, ta thường hỏi thăm xem: "Bác đã ăn cơm chưa". Lưu tâm 

về sức khỏe thì ta thưởng hỏi ăn được mấy bát cơm chứ không hỏi ăn được mấy lạng thịt, mấy 

bó rau.  

 

Cơm đã đi vào con người Việt Nam từ mấy tháng sau khi ra khỏi dạ con của mẹ hiền: 

" Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa,  

Miệng nhai cơm búng, lưỡi lừa cá xương".  

Tới khi mãn phần, con cháu cũng còn nhớ "các ngày giỗ tết cúng cơm các Cụ". 
 
  

CARBOHYDRAT 
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Mà cơm là từ gạo. Gạo nàng hương, gạo cẩm, gạo ba trăng, gạo dự, gạo ré, tám xoan, 

gạo trắng, gạo đỏ, rồi gạo chiêm, gạo mùa ... 

 

Gạo nằm trong nhóm chất dinh dưỡng Carbohydrat với hai thành phần chính là tinh bột và 

đường.  

 

Về phương diện hóa học, carbohydrat gồm có các phân tử carbon, hydrogen và oxygen. 

Ða số carbohydrat do thực vật cung cấp và là một trong những chất dinh dưỡng căn bản của 

con người. Ðó là chất đạm, chất béo và Carbohydrat. 

 

Ðường và tinh bột sẽ được cơ thể chuyển hóa ra các chất glucose, fructose, galactose. 

Glucose lưu thông trong máu và cung cấp năng lượng cho các tế bào. Khi tế bào không dùng 

hết thì glucose sẽ được chuyển hóa thành glycogen và được tồn trữ trong bắp thịt và gan hoặc 

được chuyển hóa thành mỡ. 

 

Khi đường trong máu xuống thấp, tuyến tụy sẽ tiết ra một loại hormon là  Glucagon để 

chuyển glycogen trở lại thành glucose. 
 
  

Phân loại carbohydrat. 

Carbohydrat được chia ra làm hai loại tùy theo cấu trúc hóa học và khả năng tiêu hóa.  

 

1- Carbohydrat dạng Ðơn: Nhóm này chủ yếu là các loại đường đơn. 

Gọi là đơn vì chất dinh dưỡng này có cấu trúc hóa học đơn giản nhất, chỉ có một phân tử 

đường. Ðường mà ta thường dùng là một ví dụ.  

Ðường thiên nhiên có nhiều tên, nhiều dạng như là fructose, glucose (còn gọi là dextrose) 

maltose, lactose và cồn (alcohol) sorbitol và xylitol. Ðường thiên nhiên có trong trái cây, rau, 

sữa và rất dễ tiêu hóa 

Ðường trong kẹo bánh, cereal ngọt, nước uống chế biến và đường trắng cung cấp năng 

lượng nhưng không có chất dinh dưỡng (empty calories). 
 
  

2- Carbohydrat dạng Phức Hợp:  

Nhóm  này có hai dạng chính là tinh bột (starch) và chất xơ (fiber).  

Gọi là phức hợp vì chúng là phần tử lớn với nhiều chuỗi hóa học, cần được tháo gỡ trước 

khi tiêu hóa.  

 

Có ba loại carbohydrate chính: 

a-Ngũ cốc hoặc hạt của các cây lương thực như thóc gạo, mỳ (wheat), ngô, lúa mạch 

(barley), lúa mạch đen (rye), kê (millet), yến mạch (oats). 
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b-Nhóm thứ hai rất quan trọng là loại hạt đậu (pea, bean) vì chúng có nhiều chất đạm. Nếu 

vì lý do nào đó mà ta cần giảm đạm động vật, có thể dùng thêm đậu để có đủ chất đạm cho cơ 

thể. 

c-Nhóm củ như khoai ta, khoai tây. 
 
  

Carbohydrat là nguồn thực phẩm chính của dân chúng, ngoại trừ ở một số quốc gia phát 

triển, nơi đây họ tiêu thụ nhiều chất đạm, chất béo động vật.  

 

Một gram carbohydrat cho 4 Kcalori. 

 

Carbohydrat là nguồn cung cấp đường glucose quan trọng cho cơ thể. Não bộ và hệ thần 

kinh hoạt động được là nhờ năng lượng do glucose cung cấp. 

 

Những năm gần đây, ta thấy chế độ dinh dưỡng giảm carbohydrat, tăng thịt được quảng bá 

rộng rãi với mục đích tránh béo phì, vì có ý kiến cho rằng béo là do ăn nhiều carbohydrat. Tuy 

nhiên cũng có nhiều người không đồng ý với phương pháp này. Thực ra chỉ mập phì khi vừa ăn 

nhiều tinh bột và mỡ béo hoặc ăn tới mức mà cơ thể không tiêu thụ hết thì nó sẽ biến thành 

mỡ. Muốn giữ mình cho khỏi mập phì, ta nên hạn chế lượng carbohydrat ở mức 50-60% tổng 

số năng lượng mỗi ngày, trong đó chỉ 10% là đường trắng. 

 

Thực phẩm giàu carbohydrat liên hợp lại chứa nhiều chất bổ như sinh tố, khoáng chất và 

đôi khi còn có nhiều nước và chất xơ. Một vài loại rau đậu còn chứa cả chất đạm. 

 

Ngoài giá trị dinh dưỡng và cung cấp năng lượng, carbohydrat còn có công dụng hạ 

cholesterol trong máu, làm giảm nguy cơ bệnh tim, vữa xơ động mạch, ung thư ruột già, ung 

thư vú và một số bệnh tiêu hóa khác. Ðó là nhờ thành phần chất xơ của cám gạo 
 
  

Bảng dưới đây cho biết lượng carbohydrat có trong một số thực phẩm thông thường: 

Thực phẩm                                                  Lượng carbohydrat (gr) 

Gạo nếp (100g)                                           74,9 

Gạo tẻ (100g)                                              76,2 

Chuối: một trái cỡ trung bình                       24   

Táo một trái cỡ trung bình                            24 

Bánh mì, một lát                                           19   

Mì sợi                                                            74   

Ðậu phụng                                                    15,5  

Nho khô                                                        11   

Xì dầu đậu nành, 1 muỗng canh                  1.7   

Dưa hấu                                                        2.7  

Khoai tây                                                      32   
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Khoai lang                                                 28,5 

Khoai mì                                                   36,4 

Mật ong một ly  240ml                              27,9  

Cà rem một ly                                            27   

Xoài một quả                                             39   

Cam một quả                                            16  
 
  

Cám và công dụng 

Cám (Bran) là vụn của lớp màng mỏng mầu nâu bọc ngoài hạt gạo, dưới lớp trấu. Cám có 

nhiều chất xơ, tinh dầu, đạm, sinh tố B, riboflavin, niacin và các khoáng như sắt, phosphore, 

potassium. Hiện nay cám gạo đang được các nhà dinh dưỡng nghiên cứu về công dụng trị 

bệnh.  

 

Vào thập niên 1960, một bác sĩ người Anh, Dennis P Burkitt, nhận thấy dân chúng ở nhiều 

vùng thuộc châu  Phi rất ít mắc các bệnh tim mạch, tiêu hóa, ung thư vú, ruột già, dạ con, nhiếp 

hộ tuyến. Qua sự theo dõi nghiên cứu,  ông nhận ra là người dân ở đó ăn nhiều loại hạt còn để 

vỏ cám. Ông ta nêu giả thuyết là cám có công dụng giảm thiểu các bệnh kể trên nhờ chứa 

nhiều chất xơ. Từ đó, dấy lên phong trào dùng thực phẩm có nhiều cám phổ biến khắp thế giới.  

 

Các nghiên cứu cho thấy việc dùng cám có ưu điểm nhưng cũng có mặt bất lợi cho sức 

khỏe. Chất xơ trong cám lúa mì không hòa tan trong nước, khi đi qua ruột sẽ hút nhiều nước 

làm cho phân lớn mềm, dễ bài tiết ra bên ngoài. Nhưng dùng nhiều quá thì nó lại gây ra đầy 

bụng, no hơi. 

 

Có nghiên cứu cho rằng cám lúa mì có thể làm giảm nguy cơ viêm ruột già. Chất xơ trong 

cám yến mạch (oat) hòa tan trong nước, dính với nhau, có công dụng làm giảm cholesterol 

trong máu và giúp chuyển hóa đường glucose, giảm nhu cầu insulin cho cơ thể. Còn cám gạo 

thì cũng có công dụng giảm cholesterol trong máu nhờ chất xơ không hòa tan trong nước và 

chất dầu bất bão hòa nằm trong nhân của hạt gạo. 

 

Cám bên ta thường được dùng để nấu thức ăn cho heo, cho lợn (cám lợn gồm có bèo ta 

hoặc bèo Nhật Bản và cám) hoặc để cho gà cho ngựa ăn.  

 

Nói chung, bổ sung các loại cám vào thực phẩm có thể giúp giảm cân vì ăn vào mau no 

nên bớt được ăn quá nhiều các món ăn khác. Tuy nhiên, dùng quá nhiều cám có thể đưa đến 

giảm hấp thụ các khoáng calcium, sắt, kẽm, magnesium ở ruột; làm tắc nghẽn ruột hoặc làm 

trầm trọng thêm các bệnh đường ruột. 
 
  

Gạo 

Ta cần phân biệt: 
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-Lúa là cây còn mọc ở ngoài đồng sau khi được gieo mạ, cấy lúa;  

-Thóc là những hạt lúa đã được lấy khỏi cây lúa; và  

-Gạo là phần ăn được của thóc sau khi xay bằng cối xay, giã trong cối giã gạo (xay thóc, 

giã gạo).  

 

Ngày nay, người ta cho thóc vào máy cơ khí, chạy ào một lúc là được những hạt gạo trắng 

tinh, ăn mềm hơn nhưng lại mất đi một số sinh tố trong màng bao bọc gạo. 

 

Gạo là thực phẩm chính của nửa dân số trên thế giới. Tại nhiều quốc gia, gạo được ăn hai 

bữa chính mỗi ngày và đôi khi được coi như một nguồn cung cấp chất đạm. Chẳng hạn ở Việt 

Nam, Trung Hoa, mỗi ngày dân chúng ăn cơm nhiều gấp đôi ở các nước Âu Mỹ.  

 

Người mình coi cơm quý giá như bà mẹ ruột, trong câu ví dân gian  

"Cơm tẻ, mẹ ruột" hoặc  

"Tôm càng lột vỏ bỏ đuôi, Giã gạo cho trắng mà nuôi mẹ già",  

và "Người sống vì gạo, cá bạo vì nước"... 
 
  

Gạo có nhiều lợi điểm: 

- Có nhiều sinh tố, khoáng, đạm lại hầu như không có chất béo và rất ít muối;  

- Dễ tiêu, không gây dị ứng, thích hợp cho mọi lứa tuổi từ già tới trẻ;  

- Cách nấu nướng cũng giản dị, giá tương đối rẻ và việc cất giữ không khó khăn cầu 

kỳ.  
 
  

Việt Nam ta có hai mùa lúa chính là vụ chiêm và vụ mùa.  

 

Chiêm là cấy khi thời tiết bắt đầu ấm áp, sau TẾT và thu hoạch vào tháng 5 tháng 6. Mùa là 

vụ gieo cấy vào mùa mưa và thu hoạch vào cuối mùa mưa tháng mười.  

 

"Chiêm khê, mùa thối" cũng ảnh hưởng tới gạo: Gạo chiêm nấu cơm không nở bằng gạo 

mùa. Ngoài ra còn các vụ Ðông- Xuân và Hè-Thu tùy theo điều kiện thời tiết địa phương và 

phương pháp canh tác mới. 

 

Việt Nam có nhiều loại gạo khác nhau: gạo ba giăng cấy ba tháng đã gặt được; ba thắt của 

miệt Hậu Giang; gạo cẩm mầu nâu sẫm để nấu rượu cẩm uống vào dịp Tết; gạo ré là một loại 

gạo mùa nhỏ hột cơm ngon; gạo dự thơm, dẻo ngon được nhiều người quý; gạo tám thơm, 

tám xoan, Nàng Hương chợ Ðào ( Gạo Cần Ðước, nước Ðồng Nai) ...  
 
  

Trên thị trường có gạo tẻ hạt dài, hạt ngắn và trung bình.  

Chuyên gia Canh Nông Wallace Yokoyama lại cho là có 4 loại gạo: gạo hạt dài, trung bình 

và ngắn với chỉ số đường huyết thấp và gạo nếp sweet/sticky rice có CSĐH cao hơn gạo tẻ. 
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Gạo trắng có CSĐH cao hơn gạo nâu brown rice hoặc gạo lức. 

  

Với hạt dài, cơm rời và sốp rất tiện lợi cho việc nhồi gà, nhồi cá hoặc làm cơm rang. Cơm 

gạo hạt ngắn, đôi khi gọi là hạt tròn, thì dính với nhau. 

 

Gạo nếp để nấu sôi, làm bánh chưng, bánh dày; gạo tẻ hạt nhỏ hơn nếp, là gạo nấu cơm 

hàng ngày hoặc chế biến thành bột làm bánh đa, bánh cuốn, bánh đúc, bánh canh... 

 

Gạo tám xoan đã đi vào văn học dân gian với  

 

"Gạo tám xoan, chim ra ràng, gái mãn tang, gan gà giò" nói lên những món ăn ngon và 

người phụ nữ sung mãn, giầu tình cảm sau thời gian tiết chế, đoạn tang chồng.  

 

Hoặc  

"Tiếc thay hạt gạo tám xoan; Thổi nồi đồng điếu, lại chan nước cà".  

 

Vâng, gạo thơm quý như vậy mà nấu với nồi đồng nguyên chất thì cơm nhão mà lại ăn với 

nước cà muối vừa chua vừa chát thì cũng phí đi.  

 

Gạo lức là gạo xay mà không giã còn lớp vỏ bọc nên có nhiều sinh tố, đặc biệt là sinh tố E; 

nhiều đạm, phosphore, potassium. Gạo-lức-muối-mè đã được coi như một phương thức dưỡng 

sinh ăn uống, gìn giữ sức khỏe. 

 

Vì không có cám nên gạo trắng nấu cơm mau hơn và để dành được lâu hơn gạo đỏ. 
 

Xin giải thích thêm về Chỉ số Đường huyết (Glycemic index). 

 

Chỉ số đường huyết là khả năng mà một loại thực phẩm chứa carbohydrate có thể nâng 

cao glucose trong máu và duy trì mức độ cao này trong vòng 2 giờ sau khi ăn và trước khi có 

phản ứng điều hòa đường huyết của cơ thể.  

 

Chỉ số tùy thuộc vào tốc độ chuyển hóa carbohydrate ra glucose chứ không tùy thuộc 

số lượng Carbohydrate trong món ăn đó. Các loại thực phẩm chứa carbohydrate có chỉ số 

đường huyết khác nhau. Chẳng hạn gạo có chỉ số từ 54 tới 132 còn khoai tây từ 67-158.  

 

CSĐH càng thấp càng có lợi cho một số bệnh nhân. Chẳng hạn người mắc bệnh tiểu 

đường cần sử dụng thực phẩm có CSĐH thấp để tránh đường huyết vọt lên quá cao.  

 

Theo bác sĩ David S. Ludwig, liên tục tiêu thụ thực phẩm có CSĐH cao có thể tăng rủi ro 

mập phì, tiểu đường loại 2 và bệnh tim. 

 

a-Thực phẩm có CSĐH cao: 
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Bánh,bún, cơm, hạt ngũ cốc Cereal, thực phẩm nướng (bánh nướng) Baked goods  

 

b-Thực phẩm có CSĐH thấp: 

Trái cây rau, các loại hạt còn nguyên Whole grains, đậu Legumes, mảnh bắp corn flakes 

(92), khoai tây nghiền mashed potatoes (74), bánh gối tròn doughnuts (76), bánh trắng white 

Bread (73), táo (38), hạt đậu khô dried beans (30), đậu lentils (30). 
 
  

Nấu cơm 

Nấu cơm ngon cũng là một nghệ thuật cần nhiều kinh nghiệm. Ngày xưa, người thiếu nữ 

nào mà nấu cơm  "trên sống dưới khê" thì có thể cô đơn suốt đời. Nhiều địa phương ở nước 

nhà vẫn còn duy trì tục lệ thi nấu cơm. 

 

Trước khi nấu com, nhiều người  thường mang gạo ra vo với nước để loại bỏ sạn, trấu. 

Nước vo gạo được giữ để nấu cám cho lợn hoặc ngâm ốc cho nhả hết đất cát, chất nhờn.  

 

Ngày nay, gạo xay bằng máy, mất bớt chất dinh dưỡng, nên thường được tăng cường ba 

loại sinh tố B và sắt. Cho nên, để khỏi mất dinh dưỡng, cũng không cần vo đãi vì sau khi chạy 

máy, gạo được cho vào túi kín, không lẫn bụi cát. Nhưng nếu gạo không gói kín thì cần rửa qua 

cho sạch bụi. 

 

Muốn có cơm dẻo, nước phải cho vừa đủ theo từng loại gạo chiêm, mùa, mới cũ và theo 

kinh nghiệm cá nhân của từng người.  

Nhiều người cho là đun nước cho sôi rồi mới đổ gạo vào nấu, thì cơm mới dẻo, mới ngon. 

Bây giờ, với nồi cơm điện, nước và gạo đều cho vào cùng lúc cho đơn giản. Vậy mà cơm cũng 

ngon đáo để và nếu muốn ăn cháy, chỉ việc bấm điện “on-off” nhiều lần là có ngay những 

miếng cháy vàng ngon. 

 

Cơm nồi đất ngon hơn nồi đồng, nồi nhôm. Cơm cháy nồi đất cũng thơm bùi hơn nhất là 

khi nồi cơm được ủ với rơm âm ỉ cháy. 

 

Khi nồi cơm sôi được ít phút, nhiều bà mẹ chắt bát nước cơm để dành cho con thơ hoặc 

bố mẹ già rụng hết răng uống. Nước cơm chắt đặc quánh có rất nhiều chất bổ dưỡng.  

 

Hương vị và giá trị dinh dưỡng  của cơm gạo đã được diễn tả rất đầy đủ, như là:  

" Cơm trắng ăn với chả chim,  

Chồng đẹp vợ đẹp, những nhìn mà no" 

hoặc ví von: 

" Cơm chín tới, cải vồng non,  

Gái một con trông mòn con mắt" 

hoặc bữa ăn  

"Thủng nồi trôi rế" với  
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"Có cá đổ vạ cho cơm"... 
 

Bánh mì 

 

Ở quê hương mình khi xưa nhiều người quen gọi bánh mì là bánh Tây. Ðó là vì bánh mì do 

người người phương Tây mang vào. Ðược mời ăn lần đầu, mấy anh bạn "nhà quê" thấy ruột 

bánh tây lỗ chỗ như tổ ong bèn không ăn, chê là bánh tây có mọt.  

 

Bánh làm từ  bột mì, đã được phổ biến từ thời tiền sử như là món ăn chính của nhiều  vùng 

trên trái đất.  

 

Với Thiên Chúa Giáo, trong Bữa Ăn Cuối Cùng, Chúa Jesus bẻ bánh chia xẻ với môn đồ là 

nói lên ý nghĩa của lòng vị tha. 

 

Người Ai Cập cổ xưa đã khám phá ra phương thức làm bánh mì bằng cách để bột gạo lên 

men, làm cho bột nổi lên. Ngày nay men vẫn còn được dùng và bánh lên men có thêm một số 

sinh tố, dưỡng chất do các vi khuẩn nấm men sinh ra.  

 

Từ năm 1790, ngưỡi Mỹ nghĩ ra cách làm bột nhão nổi phồng lên bằng hóa chất baking 

soda. Hóa chất này được thông dụng khắp nơi trên thế giới, vì rút ngắn được thời gian làm 

bánh.  

 

Làm bánh tương đối giản dị: chỉ cần nghiền hạt mì ra bột, trộn với nước và vài chất xúc tác 

như men, baking soda, chất bột nổi cho nhão, đổ khuôn rồi bỏ lò. Nhiều khi, để có hương vị đặc 

biệt, bột còn được trộn thêm với sữa, la de, nước trái cây, đường, mật ong, bơ, trứng, trái cây 

khô  

 

Bánh mì chứa nhiều tinh bột, đạm, một số khoáng chất như sắt, calci, và các sinh tố B1, 

B2. B3 nhưng thiếu các sinh tố C, B12, A và D.Tuy nhiên, một phần các chất dinh dưỡng này bị 

mất đi trong việc chế biến cho nên bánh mì ngày nay thường được các nhà sản xuất bổ sung 

các chất này. 

 

Một lát bánh mì (25g)  cung cấp khoảng 70 calori.  

 

Bánh mì tự nó không làm mập, trừ phi chúng ta dùng kèm với bơ, margarine hoặc các chất 

béo khác.  

 

Kết luận  

 

Vào năm 1858, linh mục E Boilleveaux có viết trong sách Cuộc hành trình sang Ðông 

Dương, rằng: 
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"Bên An Nam, dân chúng không biết bánh mì, bơ sữa là gì. Thực phẩm chính của họ là 

cơm ăn với cá tươi, cá khô ướp với nước mắm". 

 

Vâng, cơm gạo là thực phẩm chính của con dân chúng mình:  

"Ðói thì thèm thịt thèm xôi,  

Hễ no cơm tẻ thì thôi mọi đuờng". 

Khái niệm ăn uống thiên về tinh bột cộng với chất đạm trong cá mú của người dân ta thế 

mà có căn bản khoa học và cũng biết phối hợp, đa dạng như ai. Chẳng thế mà ngày nay, y 

khoa học phương Tây đã "bắt chước, áp dụng" theo. Họ chẳng đã khuyên rằng, trong khẩu 

phần ăn hàng ngày, Carbohydrat nên chiếm từ 50%-60% tổng số năng lượng; đạm và chất béo 

lãnh phần còn lại. 

 

Ai bảo Ðông Tây chẳng gặp nhau, chẳng cùng có ý kiến tốt như nhau và chẳng hỗ trợ giúp 

đỡ lẫn nhau. 

 

Bác sĩ Nguyễn Ý Đức 

www.bsnguyenyduc.com 

Tuyển tập Videos Sống Vui Sống Khoẻ  

Vài hàng giới thiệu : Xin trân trọng giới thiệu tuyển tập Videos "Sống Vui Sống Khoẻ" của BS 
Nguyễn Ý Đức. Tuyển tập này là những bài nói chuyện hữu ích về y tế, dinh dưỡng và sức khoẻ 
của BS Nguyễn Ý Đức trên các đài truyền hình được đưa lên Internet. Cùng với bộ sách "Câu 
Chuyện Thầy Lang" và những ấn phẩm đã được xuất bản, những bài viết trên Internet, tuyển 
tập Videos "Sống Vui Sống Khoẻ" này sẽ cung cấp nhiều thông tin hữu ích, đóng góp vào việc 
cải thiện vấn đề sức khỏe cho cộng đồng người Việt Nam khắp nơi. 

http://www.youtube.com/user/DrNguyenYDuc/videos  

VỀ MỤC LỤC 

 

 
 
 
 

 

- Mọi liên lạc: Ghi danh, thay đổi địa chỉ, đóng góp ý kiến, bài vở..., xin gởi về địa chỉ 

 

giaosivietnam@gmail.com  

 

- Những nội dung sẽ được đề cao và chú ý bao gồm: 

 

Giáo sĩ: xuất phát từ giáo dân, hiện diện vì giáo dân và cậy dựa vào giáo dân 

 

http://www.bsnguyenyduc.com/
http://www.erct.com/2-ThoVan/NguyeYDuc/Gioithieu_CauChuyenThayLang.htm
http://www.erct.com/2-ThoVan/NguyeYDuc/Gioithieu_CauChuyenThayLang.htm
http://www.youtube.com/user/DrNguyenYDuc/videos
mailto:giaosivietnam@gmail.com
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Trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm thực tế trong việc mục vụ của Giáo sĩ;  Những tài liệu 
của Giáo hội hoặc của các Tác giả nhằm mục đích Thăng tiến đời sống Giáo sĩ; Cổ võ ơn gọi 
Linh mục; Người Giáo dân tham gia công việc “Trợ lực Giáo sĩ” bằng đời sống cầu nguyện và 
cộng tác trong mọi lãnh vực; Mỗi  Giáo dân phải là những “Linh mục” không có chức Thánh; 
Đối thoại trong tinh thần Bác ái giữa Giáo dân và Giáo sĩ… (Truyền giáo hay xây pháo đài?) 

 

- Quy vị cũng có thể tham khảo những số báo đã phát hành tại 

 

www.conggiaovietnam.net  

 

Rất mong được sự cộng tác, hưởng ứng của tất cả Quí vị 

 

Xin chân thành cám ơn tất cả anh chị em đã sẵn lòng cộng tác với chúng tôi bằng nhiều 
cách thế khác nhau. 

 

TM. Đặc San Giáo Sĩ Việt Nam 

 

Lm. Luca Phạm Quốc Sử  USA 

http://www.conggiaovietnam.net/

