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«We are what we eat» «Chúng ta là cái mà chúng ta ăn». Câu nói này tôi không 
nhớ học được từ đâu và từ lúc nào trong hơn 32 năm tôi được định cư tại đất 
nước phúc địa này. Có một phần sự thật ở câu nói này vì kiểu nói nào cũng 
chỉ  diễn tả phiến diện thực tại to lớn hơn điều mình muốn diễn tả. Nhưng ai 
trong chúng ta cũng phải công nhận rằng thức ăn có ảnh hưởng tới sức khỏe 
cũng như tới trọng lượng và hình thể của chúng ta. Ăn nhiều thịt đỏ, nhiều chất 
béo, sẽ đưa đến bệnh béo phì ở trẻ nhỏ và các bệnh liên quan đến tim mạch của 
người lớn nữa. 
  
Người Việt chúng ta có câu nói na ná nhưng liên quan đến sức khỏe nhiều hơn 
là vóc dáng bên ngoài, đó là câu «Ăn gì bổ nấy». Tôi vẫn nhớ trước đây mỗi kỳ 
nghỉ hè được chủng viện cho về nhà, mẹ tôi thường mua đầu heo còn cả mắt 
hầm bí đỏ cho tôi ăn để bổ mắt và óc heo cho tôi ăn để bổ óc. Ăn mắt heo không 
biết có bổ mắt không mà mắt vẫn bị hư một con. Và ăn óc heo có bổ óc hay không 
nhưng lúc còn trẻ học hành ngon lành và trí nhớ rất tốt. Bây giờ già rồi mà xơi 
óc heo vào thì bổ đâu không thấy chứ bị cao mỡ máu là cái chắc. 
  
Do đó, tuy thức ăn rất cần thiết cho cơ thể nhưng không phải cơ thể mọi người 
đều hấp thụ chất bổ dưỡng của thức ăn giống nhau. Có người ăn hải sản ngon 
lành nhưng cũng có người ăn vào là bị dị ứng, nhẹ thì nổi ngứa nặng thì có thể 
tử vong. Ngay chính cơ thể của chúng ta cũng phản ứng với thức ăn khác nhau 
tùy theo lứa tuổi. Khi còn trẻ lúc bộ máy tiêu hóa còn tốt và hệ tuần hoàn còn 
chạy trơn tru thì ăn gì cơ thể cũng dễ dàng hấp thụ. Nhưng đến tuổi 50 trở lên 
cơ thể bắt đầu bị lão hóa, bộ máy tiêu hóa bắt đầu trục trặc, tim mạch bắt đầu 
xơ cứng, thì ăn uống phải dè chừng hơn và cần phải lưu ý đến những thực phẩm 
có hại cho cơ thể như chất béo động vật và đường... 
  
Chúa Nhật tuần này chúng ta mừng lễ Mình Máu Thánh Chúa, «Lương Thần» 
nuôi dưỡng linh hồn chúng ta. Điều kỳ diệu của Bí Tích Thánh Thể là chính Thiên 
Chúa trở nên thực phẩm nuôi sống chúng ta. Cũng như thực phẩm nuôi thân 
xác, Mình Máu Thánh Chúa là thực phẩm nuôi dưỡng linh hồn chúng ta trên 
đường hành hương về quê trời. 
  
Trong Nghi Thức Xức Dầu Bệnh Nhân cho những người «Trọng Khẩn» tức nguy 
kịch sắp qua đời, có việc trao «Của Ăn Đàng» (Viaticum) chứ không phải là trao 
Mình Thánh Chúa cho bệnh nhân bình thường. Gọi là Của Ăn Đàng vì đó có thể 



là lần cuối cùng người ấy được «Ăn Bánh Hằng Sống» ở dương gian để có sức 
lên đường về thiên quốc. 
  
Đa số chúng ta rước lễ hằng tuần, và có một số người rước lễ hằng ngày, có nghĩa 
là chúng ta ăn Bánh Hằng Sống để nuôi dưỡng linh hồn mình rất thường xuyên. 
Nhưng có bao giờ chúng ta tự hỏi Mình Máu Thánh Chúa có thực sự trở thành 
máu thịt của đời sống Ki-tô hữu chúng ta hay không? Hay đời sống linh hồn của 
chúng ta vẫn cứ còm cõi vì thiếu chất bổ dưỡng thiêng liêng vì Bánh Hằng Sống 
không hợp với «tạng phủ» linh hồn chúng ta, nên không sinh lợi ích gì cho «sức 
khỏe» đời sống tâm linh của mình. 
  
Cũng như thể tạng của mỗi người một khác, có thức ăn bổ dưỡng đối với người 
này mà không hợp với người kia, lại còn sinh ra dị ứng hay làm hại cơ thể họ. 
Cũng vậy, Mình Máu Thánh Chúa luôn là thần lương nuôi dưỡng linh hồn nhưng 
thể tạng linh hồn chúng ta hấp thụ được thần lương Chúa ban hay không là do 
tình trạng sức khỏe linh hồn chúng ta có tốt hay không? Chính vì vậy mà trước 
khi rước lễ chúng ta cần phải sạch tội trọng, nếu không chẳng những Bánh Hằng 
Sống không sinh lợi ích cho linh hồn, mà lại mắc thêm bệnh khác, tức là lại mắc 
thêm tội trọng mới. Do đó, Bí Tích Hòa Giải chính là phòng mạch bác sĩ, nơi có 
nhiệm vụ kê toa thuốc để chữa bệnh tật linh hồn cho chúng ta. Và khi đã khỏi 
bệnh nhờ liều thuốc từ tòa cáo giải rồi, linh hồn chúng ta sẽ dễ dàng hấp thụ 
được sức sống dồi dào từ Bí Tích Thánh Thể, từ đó linh hồn chúng ta sẽ mạnh 
khỏe để chống lại những «virus» tội lỗi lây lan trong cuộc sống hằng ngày. 
  
Vì thế, trong ngày lễ kính Mình Máu Thánh Chúa Kitô hôm nay, chúng ta hãy 
cảm tạ Chúa đã ban cho chúng ta món quà tuyệt diệu là Bí Tích Thánh Thể để 
làm thần lương nuôi dưỡng chúng ta trên đường hành hương tiến về quê trời. 
Mà lời cảm tạ đẹp lòng Chúa nhất là chúng ta hãy cố gắng sống theo gương tự 
hiến chính mình của chính Thiên Chúa, để chúng ta được lớn lên mỗi ngày và để 
được biến đổi thành Đức Kitô Thánh Thể, Đấng đến với mọi người và trao ban 
chính mình làm thần lương nuôi sống cho toàn thế giới. 
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