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Muối và ánh sáng là hai thứ rất cụ thể và cũng rất cần thiết trong cuộc sống hằng ngày. Hai ‘nhu yếu phẩm’ 

nầy được Chúa Giêsu dùng để nói về đời sống chứng nhân của các môn đệ Ngài. Trong đời sống hằng ngày, 

ai trong chúng ta cũng từng biết muối được dùng ướp vào thức ăn để làm tăng vị ngon hoặc để giữ thức ăn 

khỏi bị hư hoại. Còn ánh sáng thì soi chiếu để sinh vật trông thấy mọi sự chung quanh. Ánh sáng mà nguồn 

cung cấp chính là mặt trời, còn tỏa ra sức nóng để sưởi ấm vạn vật. Một cách tích cực, muối và ánh sáng tượng 

trưng cho những việc làm tốt đẹp của các môn đệ hầu tạo ảnh hưởng lên thế giới chung quanh. 

Khi muối được ướp vào thức ăn, không ai trong chúng ta nhìn thấy nó, nhưng tác dụng của nó lên thức ăn vẫn 

còn đó. Vì thế, muối tượng trưng cho những việc làm tốt lành nhưng âm thầm mà thiên hạ không thấy hay chỉ 

ít người thấy. Khi nói tới những việc âm thầm, tâm lý chung thường xem đó là những việc không quan trọng. 

Nhưng thực ra, có biết bao nhiêu việc âm thầm  nhưng rất quan trọng trong đời sống con người, chẳng hạn 

như công việc của những khoa học gia âm thầm nghiên cứu ở phòng thí nghiệm để tìm ra loại thuốc mới nhằm 

chữa trị một căn bệnh nào đó hầu cứu sống vô số mạng người. Có mấy ai thấy những cộng việc âm thầm đó. 

Còn ánh sáng thì chúng ta có thể thấy được. Vì vậy, ánh sáng tượng trưng cho những việc tốt lành mà chúng 

ta có thể trông thấy.Tuy nhiên, không phải việc nào trước mắt hay nổi đình nổi đám đều là quan trọng cả. Có 

những việc xem ra rất lớn lao nhưng không có giá trị và ảnh hưởng lâu dài, chúng chỉ mua vui được một vài 

tiếng đồng hồ mà thôi. Thậm chí, có những việc làm mà lòng chỉ muốn người khác nhìn thấy thực ra chỉ là 

muốn khoe thành tích của mình hay chỉ muốn được khen tụng là tài ba hoặc thánh thiện đạo đức. 

Trong khung cảnh của bài Tin Mừng, muối và ánh sáng là những việc làm tốt đẹp, âm thầm hay công khai, 

miễn là đem lại lợi ích cho con người. Người môn đệ được kêu gọi để trở nên muối và ánh sáng. Họ được kêu 

gọi để dùng đời sống của mình hầu tạo ảnh hưởng tích cực lên môi trường xã hội chung quanh. Qua đời sống 

hằng ngày, qua từng cử chỉ, lời nói, việc làm để làm vinh danh Chúa và đem lại lợi ích cho tha nhân. Muốn 

làm chứng nhân cho Chúa một cách có hiệu quả, các môn đệ Chúa phải năng chạy đến với Chúa, thường 

xuyên trong kinh nguyện, chuẩn bị lãnh nhận các Bí Tích, nhất là Bí Tích Thánh Thể sao cho xứng đáng. Như 

thế, họ mới nhận được ơn Chúa trợ lực. Hơn nữa, qua việc gần gũi Chúa trong các việc đạo đức, các môn đệ 

mới có thể thấm nhuần Lời Chúa và tinh thần của Chúa để có thể sống càng ngày càng giống Chúa hơn. Nhất 

là càng gần Chúa bao nhiêu, họ sẽ càng gần gũi tha nhân bấy nhiêu. Đến với Chúa cũng là đến với tha nhân. 

Kinh nghiệm thường tình cho thấy, những gia đình nào siêng năng tham dự Thánh Lễ, sốt sắng trong kinh 

nguyện, hăng say làm việc thiện nguyện phục vụ cộng đoàn, thì gia đình đó có cơ hội sống ổn định hơn. Còn 

gia đình nào lơ là Thiên Chúa, lười biếng các việc đạo đức, không siêng năng kinh nguyện, thì dần dà sẽ gặp 

lủng củng. Không tật xấu nầy thì cũng tệ nạn kia phát sinh trong gia đình. Bởi vì khi con người lìa xa Thiên 

Chúa, con người sẽ gần gũi những gì thuộc về trần thế và các thôi thúc của những bản năng thấp hèn.Trong 

truyền thống đức tin của Giáo Hội, chúng ta thường nghe nói đến ‘Ba Thù’, đó là ma quỷ, thế gian và xác thịt. 

Ma quỷ lúc nào cũng dùng cách nầy cách kia lôi kéo chúng ta xa lìa Chúa. Thế gian đầy dẫy những cám dỗ, 

những trào lưu tư tưởng, những lối sống phóng túng, những gương mù gương xấu khiến chúng ta khó tìm về 

với Chúa. Xác thịt thì chứa đựng những bản năng thường lôi kéo chúng ta đi xuống. Từ xác thịt mà phát sinh 

ra ‘bảy mối tội đầu’: Kiêu ngạo’ hà tiện, dâm dục, hờn giận, mê ăn uống, ghen ghét và lười biếng. Vì vậy, ai 

trong chúng ta cũng phải luôn chiến đấu với bản thân mình để có thể vươn lên trong đường lối Chúa. Hơn 

nữa, chúng ta có bổn phận làm gương sáng để giúp tha nhân vươn lên gần Chúa hơn. 

Chúng ta được tạo dựng để sống với Chúa và với nhau, nên chúng ta có tinh thần liên đới và có bổn phận nâng 

đỡ nhau. Chúa cứu độ chúng ta không theo kiểu riêng rẽ từng người, nhưng là trong một tập thể. Chính vì thế 

mà Chúa lập Giáo Hội để chúng ta có một môi trường thuận tiện mà nên thánh. Ngay cả thiên đàng cũng là 

sự đoàn tụ của mọi người với Chúa, với các thiên thần và với các thánh. Không có thiên đàng riêng rẽ, nhưng 

chỉ có một ngôi nhà chung vì chỉ có một Thiên Chúa là cha chung của hết mọi người. Vai trò làm chứng nhân 

bằng  gương sáng và lối sống như muối và ánh sáng nhằm mục đích để người ta biết Chúa. Họ biết Chúa để 

ngợi khen Chúa, và khi họ ngợi khen Chúa thì họ mến yêu Chúa, và khi họ yêu mến Chúa thì họ sẽ thực thi 

Thánh Ý Chúa, họ sẽ làm những việc tốt lành cho họ và cho người khác. Hãy làm muối cho đời, hãy làm ánh 

sáng cho tha nhân.                                                            Linh mục Phạm Quang Hồng trích từ “Ánh sáng chỉ đường”. 


