
SỰ SỐNG BÊN KIA NẤM MỒ 
Chúa Nhật Tuần XXXII - Thường Niên 

(2 Mcb 7:1-2.9-14; 2 Tx 2:16 – 3:5; Lc 20:27-38) 

Chúng ta muốn cuộc sống sau khi chết của 
mình sẽ như thế nào? Sống trong chế độ vô thần và 
trong xã hội tục hoá, cảm thức về đời sống vĩnh cửu 
dường như không còn chỗ đứng. Có thể nói, con 
người thời đại chỉ nghĩ đến những mối lợi trước mắt. 
Họ đang sống trong một thế giới tôn thờ cái “tạm 
thời” và cái “ăn liền.” Dù bị cám dỗ bởi một lối sống 
không có “tương lai bên kia nấm mồ,” tự trong tận cõi thâm sâu của mình, ai trong chúng ta 
cũng có một ước muốn được sống trường cửu. Khoa học và y khoa phát triển làm cho con 
người có hy vọng sẽ được sống lâu hơn hoặc trường sinh bất tử. Thực tế mà nói, nếu sống 
trường sinh bất tử mà sống trong tình trạng đau khổ thì chẳng ai muốn sống. Nói như thế để 
chúng ta hiểu rằng khặng định lại lần nữa rằng con người luôn khát vọng được sống trường 
sinh, không phải trong thân xác phải chết này, nhưng trong một đời sống hoàn toàn hạnh phúc.  

Theo niềm tin Kitô giáo, có hai loại sự sống: sự sống thể lý và sự sống trường cửu trong Thiên 
Chúa. Đây chính là nội dung của những bài đọc lời Chúa của Chúa Nhật hôm nay. Khi suy 
gẫm các bài đọc lời Chúa trong hai bối cảnh sau, chúng ta sẽ hiểu được tại sao chúng ta khao 
khát được hạnh phúc trong sự sống đời sau. Bối cảnh thứ nhất là chuẩn bị cho Lễ Chúa Giêsu 
Kitô, Vua Vũ Trụ. Vị vua mà chúng ta tôn thờ là vị vua vượt qua sự chết đến sự phục sinh. 
Điều này trái với hình ảnh của vị vua được đề cập đến trong bài đọc 1. Chi tiết này phần nào 
được diễn tả trong lời nói của một trong những người con: “Vua là một tên hung thần, vua khai 
trừ chúng tôi ra khỏi cuộc đời hiện tại, nhưng bởi lẽ chúng tôi chết vì Luật pháp của Vua vũ 
trụ, nên Người sẽ cho chúng tôi sống lại để hưởng sự sống đời đời” (2 Mcb 7:9). Bối cảnh thứ 
hai giúp chúng ta hiểu lời Chúa tuần này là việc Chúa Giêsu ở trong Giêrusalem, nơi Ngài sẽ 
chết và phục sinh. Đứng trước sự kiện vượt qua: qua sự chết đến phục sinh, chúng ta cần có 
đức tin [vững mạnh]. Đây là lý do tại sao chúng ta thấy các bài đọc trong tháng 10 nhấn mạnh 
đến đức tin và sự sám hối: Người pharisêu, người thu thuế hoặc kêu gọi Giakêu, và nhất là hôm 
nay về câu chuyện sự sống đời sau.  

Bài đọc 1 trình bày cho chúng ta câu chuyện về một người mẹ và bảy người con bị bách hại 
vào thời vua Antiôkhô (2Mcb 7:1-2). Đây chính là điểm nối kết bài đọc 1 và bài Tin Mừng 
hôm nay. Bài đọc 1 nói về người mẹ và bảy đứa con, trong khi đó bài Tin Mừng nói về người 
phụ nữ có bảy đời chồng. Cả hai đều nói về niềm tin vào sự sống bên kia nấm mồ. Điều hiển 
nhiên trong bài đọc 1 là chính niềm tin vào sự sống vĩnh cửu là động lực giúp cho bảy anh em 
“không vi phạm luật pháp của cha ông chúng tôi” (2 Mcb 7:2), coi khinh mọi sự, sẵn sàng chịu 
mọi cực hình và sự chết để được hưởng lời hứa của Thiên Chúa, đó là “được Người cho sống 
lại” (2 Mcb 7:14). Chúng ta cũng đón nhận niềm tin vào Chúa trong ngày rửa tội. Niềm tin này 
đã đem lại gì cho chúng ta? Niềm tin này có trở thành động lực để chúng ta tuân theo luật của 
Thiên Chúa và đón nhận mọi khó khăn trong cuộc sống với ánh mắt nhìn về tương lai tươi sáng 
bên kia nấm mồ không? 

Chi tiết đầu tiên chúng ta cần lưu ý trong bài Tin Mừng là “mấy người thuộc nhóm Xađốc” (Lc 
20:27). Họ là ai? Theo nguyên từ, có thể xuất phát từ Zadok, con trai của Elisha [và là cháu 
của Aaron]. Trong xã hội, họ là những người thuộc tầng lớp thượng lưu, có địa vị cao và giàu 
có. Họ không chấp nhận Torah truyền miệng và chỉ chấp nhậm Torah được viết ra mà trong đó 
họ không thể tìm thấy bất kỳ một đoạn nào nói về sự phục sinh. Vì vậy, họ không tin vào sự 



phục sinh hay các thiên thần như được trình bày trong Tin Mừng (Lc 20:28). Họ đến với Chúa 
Giêsu và sử dụng luật về hôn nhân được chép trong sách Đệ Nhị Luật (25:5) để chất vấn Chúa 
Giêsu về niềm tin vào việc thân xác sẽ được phục sinh: “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 lấy nàng, để sinh con nối dòng cho anh hay em mình. Vậy nhà kia có bảy anh 
em trai. Người anh cả lấy vợ, nhưng chưa có con thì đã chết. Người thứ hai, rồi người thứ ba 
đã lấy người vợ goá ấy. Cứ như vậy, bảy anh em đều chết đi mà không để lại đứa con nào. Cuối 
cùng, người đàn bà ấy cũng chết. Vậy trong ngày sống lại, người đàn bà ấy sẽ là vợ ai, vì cả 
bảy đều đã lấy nàng làm vợ?” (Lc 20:28-33). Chúng ta nhận ra trong những lời này sự châm 
biếm của những người Xađốc dành cho niềm tin vào sự phục sinh được phát triển sau này, cụ 
thể là trong thời Macabê mà chúng ta đọc thấy trong bài đọc 1. Họ dùng luật trong Torah để 
chứng minh niềm tin vào sự phục sinh là hoang tưởng, như chuyện người phụ nữ làm vợ của 
cả bảy anh em trong cùng một gia đình. Họ đem vấn đề hoang đường này chất vấn Chúa Giêsu. 
Điểm đáng lưu ý là những người Xađốc gọi Chúa Giêsu là thầy, điều này chứng tỏ Chúa Giêsu 
là Môsê mới, Ngài có thể giải thích Torah cách có uy quyền. Qua việc giải thích này, Chúa 
Giêsu chứng cũng chứng tỏ niềm tin của Ngài vào quyền năng ban sự sống của Thiên Chúa mà 
Ngài công bố trong đền thờ. Điều này trái ngược với điều Thánh Luca muốn trình bày trong 
đoạn trích Tin Mừng, đó là Thiên Chúa của Đức Giêsu Kitô và cũng là Thiên Chúa của Israel 
là Đấng ban và nâng đỡ cuộc sống bên kia nấm mồ. 

Đứng trước sự “châm biếm” của những người 
Xađốc, Chúa Giêsu dựa trên tiền đề của họ để trả 
lời: “Con cái đời này cưới vợ lấy chồng, 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. 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” (Lc 20:34-
36). Trong những lời này, Chúa Giêsu khẳng định 
rằng: Sự sống đời sau không như sự sống ở đời này, 
đó là phải cần dựng vợ gã chồng để “có con nối dõi 

tông đường.” Vì trong sự sống đời sau, mọi người “con cái Thiên Chúa, con cái của sự sống 
lại.” Họ không còn chết nữa nên không cần phải tuân theo “định luật tự nhiên,” đó là phải có 
người thừa tự. Để chứng minh điều mình nói có nền tảng trong Torah, Chúa Giêsu trích đoạn 
sách Xuất Hành (3:2,5): “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 Ápraham, Thiên 
Chúa của tổ phụ Ixaác, và Thiên Chúa của tổ phụ Giacóp. 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” (Lc 
20:37-38). Theo Chúa Giêsu, bởi vì Thiên Chúa là Chúa của kẻ sống, nên Ngài đã phải gìn giữ 
những người chết như Ápraham, Ixaác và Giacóp trong sự sống bằng việc cho họ được phục 
sinh. Thánh Luca đã thêm vào luận chứng của Chúa Giêsu chi tiết là “đối với Người, tất cả đều 
đang sống,” để nói cho cộng đoàn mình rằng: Sự sống của mỗi người chúng ta rất quý giá trước 
mặt Thiên Chúa. Đối với Ngài, chúng ta là những người đang sống, không bao giờ chết vì Ngài 
dựng nên chúng ta cho sự bất tử “như các thiên thần.” Điều này nhắc nhở chúng ta phải sống 
như những người sẽ chết [theo thể lý], nhưng sẽ sống muôn đời trong Chúa. Nhưng chúng ta 
phải sống như thế nào cho phù hợp với niềm tin này? 

Thánh Phaolô trong bài đọc 2 đưa ra cho chúng ta những chỉ dẫn cụ thể để sống như con cái 
Thiên Chúa, con cái của sự sống. Điều quan trọng đầu tiên là chúng ta phải nhớ rằng mình luôn 
được Thiên Chúa dùng ân sủng của Ngài mà ban cho “chúng ta niềm an ủi bất diệt và niềm cậy 



trông tốt đẹp” (2 Tx 2:16), để tâm hồn chúng ta được vững mạnh, hầu “làm và nói tất cả những 
gì tốt lành” (2 Tx 2:17). Điều thứ hai đó là cầu nguyện cho nhau, nhất là cầu nguyện cho những 
người đang mang Chúa Giêsu cho người khác. Cầu nguyện để Thiên Chúa giải thoát chúng ta 
khỏi những bàn tay “độc ác xấu xa” (2 Tx 3:2). Điều cuối cùng là luôn vững tin vào Thiên 
Chúa, Đấng luôn trung tín với chúng ta. Niềm tin này được diễn tả cách sâu đậm qua việc “biết 
yêu mến Thiên Chúa và biết chịu đựng như Đức Kitô” (2 Tx 3:5). 


