
LÁ THƯ MỤC VỤ 
Bây giờ ở Việt Nam điều lo lắng nhất của người ta là thực phẩm «Bẩn». Từ mớ rau, 

con cá, miếng thịt...cho đến trái cây, khoai củ...thứ gì cũng sợ bị tẩm hóa chất ăn vào 

bị ung thư. Đi ăn ở hàng quán, tiệm ăn sợ đã đành, mà mua về nhà nấu lấy cũng sợ 

không biết rau mình mua về là rau ‘sạch’ hay rau ‘bẩn’. Miếng thịt heo nhìn tươi rói 

nhưng không biết có nuôi bằng chất tăng trọng không? ... Dù nghi ngờ như vậy nhưng 

vẫn phải ăn để sống. Do đó, bây giờ bệnh viện ung bướu luôn quá tải vì bệnh nhân 

ung thư quá nhiều. Người ta đầu độc nhau, giết nhau chết từ từ chỉ vì lợi nhuận. 

Sở dĩ có thực phẩm bẩn vì lòng người đã ra bẩn. Sau mấy chục năm sống dưới chính quyền Cộng Sản, xã hội 

Việt Nam càng ngày càng xuống cấp về mọi mặt nhưng tệ nhất là mặt đạo đức làm người và phát triển 

nhân bản. Hậu quả là hiện nay tại Việt nam những phương tiện truyền thông như báo chí, truyền hình, 

và các trang mạng xã hội không ngừng đưa tin về những xấu xa tồi tệ của xã hội: tham nhũng, hối lộ, 

bôi trơn, chung chi, lãng phí của công, giết người, buôn bán phụ nữ và trẻ em, phá thai, lường gạt và 

đầu độc người tiêu dùng. Tại sao con người và xã hội Việt Nam lại xấu xa, tồi tệ như thế? Nguyên do là 

bây giờ rất nhiều người Việt trong nước đã không còn có một tâm hồn tốt lành thánh thiện. Lòng nhiều 

người dân Việt Nam đã ra hư hỏng. Người ta chỉ biết quan tâm đến mình và tìm mọi cách để thu lợi cho 

mình nhằm thỏa mãn những nhu cầu vật chất hay dục vọng thấp hèn bất chấp luân thường đạo lý. 

Qua những gì đang xảy ra tại Việt Nam, chúng ta nhận ra rằng điều quan trọng để làm cho xã hội trở nên tốt đẹp, 

sạch sẽ là phải “Làm sạch môi sinh tâm hồn”. Trong đoạn Tin Mừng Chúa Nhật tuần này, các người Pharisêu 

chất vấn Chúa Giêsu: “Sao các môn đệ của ông không theo truyền thống của tiền nhân, cứ để tay ô uế mà dùng 

bữa?” (Mc 7,5). Theo tập tục của Do Thái, người ta phải rửa tay trước khi ăn, đó là vấn đề sạch dơ theo nghĩa 

thiêng liêng. Chúa Giêsu và các môn đệ khi đi rao giảng, đã tiếp xúc với những người ngoại giáo, nên bị xem là 

ô uế, thì lại càng phải rửa tay, càng phải làm nghi thức thanh tẩy. Nhưng Chúa Giêsu đã trả lời họ: “Không có 

cái gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người ra ô uế được; nhưng chính cái từ con 

người xuất ra, là cái làm cho con người ra ô uế. Vì từ bên trong, từ lòng người, phát xuất những ý định xấu: tà 

dâm, trộm cắp, giết người, ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tỵ, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông 

cuồng. Tất cả những điều xấu xa đó, đều từ bên trong xuất ra, và làm cho con người ra ô uế” (Mc 7, 15.21-23). 

Hóa ra là, những hành động bên ngoài xuất phát từ những suy nghĩ ở bên trong; những tâm tư ẩn sâu bên trong 

con người lại được thể hiện ra bên ngoài qua những hành vi, lời nói và hành động. Thật vậy, Chúa Giêsu là Đấng 

Khôn Ngoan đã nhìn thấu tâm can con người khi bảo rằng: “Ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn, thì trong lòng 

đã ngoại tình với người ấy rồi” (Mt 5,28). Ngài coi trọng những ý định ở trong lòng con người, đó là nguồn gốc 

của những hành động bên ngoài. Cho nên, thế giới nội tâm rất quan trọng, nó làm nên chính con người chúng ta. 

Đó là lý do tại sao chúng ta phải làm sạch môi sinh bên trong thì môi sinh bên ngoài mới sạch sẽ. Thật vậy, cái 

chết của linh hồn thì đáng sợ hơn cái chết của thân xác, sự sống của linh hồn mới đáng quý hơn sự sống của thân 

xác; bệnh tật thể lý đưa tới cái chết của thân xác, nhưng chưa đáng sợ bằng bệnh tật của tâm hồn, tức là tội lỗi, sẽ 

đưa con người tới cái chết đời đời. 

Môi sinh tâm hồn còn liên quan đến vấn đề lương tâm. Chính nó đem đến sự sống hay cái chết của linh hồn. 

Lương tâm được thể hiện ra bên ngoài qua những hành vi, cử chỉ và lời nói trong đời sống hằng ngày. Vì thế, 

“Làm sạch môi sinh tâm hồn” là chúng ta hành động theo tiếng lương tâm mách bảo, như: làm lành lánh dữ, thực 

thi bác ái, giúp đỡ người thiếu thốn, bênh vực kẻ cô thế… Nếu chúng ta nói “Làm sạch môi sinh tâm hồn” mà 

chúng ta không thi hành những việc bên ngoài, theo tiếng nói của lương tâm, thì cũng vô ích mà thôi! Bởi lẽ, con 

người là một hữu thể thống nhất giữa hồn và xác: thân xác là cái bên ngoài, và tâm hồn là cái bên trong.  

“Làm sạch môi sinh tâm hồn” bắt đầu từ bên trong, vì bên trong tỏ lộ ra bên ngoài. Nếu mỗi cá nhân giữ sạch sẽ, 

thì môi trường gia đình ấy sẽ sạch. Nếu mỗi gia đình đều sạch, thì cả quốc gia sẽ sạch. Nếu mỗi quốc gia đều 

sạch, thì cả thế giới được sạch. Đúng như lời Đức Khổng Tử: “Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ”. Vì thế 

điều phải chữa, nơi phải sửa là cõi lòng, là trái tim con người. 

Chúng ta hãy xin Thiên Chúa là Cha đầy lòng thương xót, cất khỏi chúng ta trái tim chai cứng và ban tặng cho 

chúng ta trái tim mềm mại của Chúa, trái tim biết yêu thương, để chúng ta biết thổn thức, biết “chạnh lòng 

thương” trước những hoàn cảnh đáng thương, trước những mảnh đời bất hạnh, để chúng ta mau mắn ra tay trợ 

giúp họ; nhất là, xin cho chúng ta biết yêu thương tất cả những người thân yêu trong gia đình chúng ta, không 

loại trừ một ai; bởi vì “Tình thương bắt đầu từ trong gia đình” (Charity begins at home).    
                            (Viết theo nguồn từ internet)    Lm Nguyễn Mộng Huỳnh   


