
                                      LÁ THƯ MỤC VỤ 
 Kỳ hội chợ Tết vừa qua, gian hàng cộng đoàn món nước mía bị hút hàng. Năm trước 

những nơi cung cấp mía bị mất mùa vì chuột gặm làm hư gần hết, còn những đám mía 

trồng ở bên cạnh cổng sau Trung tâm cũng không được tốt, nên cuối cùng dù bán cầm 

chừng với số mía mình có, thì cả hai ngày đều hết rất sớm. 

 

Cây mía thuộc họ Lau Sậy nhưng nó có chất đường chứa trong thân. Có lẽ những người 

thượng cổ trong khu vực nhiệt đới, nơi các loại thực vật rất phong phú đủ mọi chủng loại, đã tình cờ khám phá ra 

cây mía có chất đường ngọt lịm và đã thuần hóa nó khoảng tám ngàn năm trước Công nguyên tại New Guinea. 

Rồi từ đó lan tỏa ra vùng Đông Nam Á và nó lan tận đến Ấn Độ là nơi phát triển kỹ thuật sản xuất đường khoảng 

giữa thế kỷ thứ nhất trước Công nguyên. Thoạt đầu người ta chỉ ăn mía hoặc ép mía lấy nước như chúng ta vẫn 

làm ở Việt Nam hay bán trong Hội chợ Tết hằng năm. Nhưng tới thế kỷ thứ năm sau Công nguyên, các nhà hóa 

học Ấn Độ đã tìm được hóa chất làm kết tủa tinh thể đường, vì thế việc chuyển vận đường trở nên dễ dàng hơn. 

Nhờ phát minh quan trọng này mà đường trở thành một món hàng rất đắt giá của Ấn Độ. Từ Ấn Độ việc trồng 

mía lấy đường lan tỏa đến vùng Trung Đông rồi lan đi khắp thế giới, nhất là sau khi người Tây Ban Nha và Bồ 

Đào Nha có thuộc địa ở Trung và Nam Mỹ, nơi khí hậu rất thích hợp để trồng loại cây hái ra tiền này.  

 

Ngoài sản phẩm chính là đường người ta còn thu được những phụ phẩm. Bã mía có chứa Cellulose là chất hòa 

tan, hay có thể dùng để đốt lò, làm bột giấy, ván ép và đặc biệt làm ra Furfural là nguyên liệu cho ngành sợi tổng 

hợp. Mật đường được dùng để chưng cất rượu rum, và sản xuất men các loại. Ngoài ra bùn lọc trong nước mía 

ép còn lại sau khi chế biến đường, có thể rút ra sáp mía để sản xuất nhựa xêrin làm sơn, xi đánh giầy…Sau khi 

lấy sáp, phần còn lại của bùn lọc dùng làm phân bón rất tốt. Theo ước tính giá trị các sản phẩm phụ còn cao hơn 

2-3 lần sản phẩm chính là đường. Một loại lau lách khiêm tốn mà giá trị thật to lớn phải không quý vị?  

 

Bài thương khó theo Tin Mừng Luca của Chúa Nhật Lễ Lá năm nay là một bài thương khó thật đẹp. Luca không 

nhấn mạnh đến khía cạnh thương đau của cuộc thương khó mà nhấn mạnh vào cái kết thật đẹp, thật ngọt ngào 

của cuộc đời Chúa Giêsu lúc bị treo trên thập giá. Sau khi bị hành hạ, bị nhục mạ, bị chửi rủa, bị đóng đinh vào 

thập giá mà một trong hai lời nguyện sau cùng của Ngài là “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ 

làm” (Lc 23:34). Và trước khi trút hơi thở cuối cùng, không một lời than thở nhưng Ngài chỉ cầu nguyện “Lạy 

cha, con xin phó thác hồn con trong tay cha” (Lc 23:46).  

 

Ngài như cây mía càng ép thì càng tiết ra chất đường ngọt ngào. Hai lời nguyện cuối cùng trên thập giá cho 

chúng ta thấy toàn bộ bản lãnh và sự cao cả của một nhân cách khó thấy nơi những người khác. Chất mật ngọt từ 

Ngài tiết ra là từ nhân cách cao quý của một vĩ nhân trong lúc bị bầm dập tả tơi như cây mía bị đưa vào máy ép. 

Chúng ta khi gặp đau khổ thử thách thường rất khó ngọt ngào, mà thường chỉ buông lời trách móc thở than cho 

thân phận không may của mình. Ngay cả nhiều khi chúng ta chỉ thốt lên toàn những lời cay đắng, độc ác.  

 

Người ‘trộm lành’ cũng có một phẩm chất đáng quý là đã cầu xin với người cùng chịu đóng đinh với mình “Ông 

Giêsu ơi, khi ông vào nước của ông, xin nhớ đến tôi” (Lc 23:42). Anh ta nhìn thấy niềm hy vọng về một tương lai 

tốt đẹp lóe lên từ một người bị treo trên thập giá giống mình. Anh ta nhìn thấy qua con người tả tơi rách nát, một 

vị vua của một vương quốc chưa biết mặt sau cái chết. Chính vì thế, mà vì vua của vương quốc đó, trước khi tắt 

thở đã hứa với anh “Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng” (Lc 23:43). Vì bản chất 

của anh tốt, nên khi bị vùi dập tả tơi anh vẫn tiết ra sự lương thiện để biết mình chịu hình phạt là đáng tội và 

người bị đóng đinh bên cạnh mình là người vô tội (Lc 23:41). Ngược lại người ‘trộm dữ’ vì tâm hồn anh ác độc 

như một trái đắng, nên khi bị vùi dập tan nát, anh toàn tiết ra những lời cay đắng, độc ác. Và nếu hôm đó người 

trộm lành được vào thiên đàng ‘ở với’ Chúa Giêsu, thì ngược lại chắc là người trộm dữ phải vào hỏa ngục để ‘ở 

với’ ma quỷ trong nơi chất đầy sự gian ác, ganh ghét, và thù hận. 

 

Cuối cùng ngay sau khi Chúa Giêsu tắt thở, viên đại đội trưởng đã cất tiếng tôn vinh Thiên Chúa rằng: “Người 

này đích thực là người công chính” (Lc 23:47). Chính trong cái chết như một thất bại của Chúa Giêsu, viên đại đội 

trưởng đã nhìn ra Ngài là người của Thiên Chúa. Và cái chết của Ngài cũng đã làm dân chúng thay lòng đổi dạ 

nên họ “đấm ngực trở về”. Họ nhận ra tội lỗi của mình khi đóng đinh một người vô tội. Như thế cái chết của 

Ngài không phải là một thất bại mà là một chiến thắng của tình yêu vĩ đại. Một cái kết đẹp và khai mở.  

 

Cái chết trên thập giá của Chúa Giêsu cho chúng ta thấy rằng đau khổ không cứu chuộc thế giới mà là tình yêu. 

Chính tình yêu của Chúa Cha qua cái chết của Chúa Con đã ban ơn cứu độ cho thế giới. Do đó, là Kitô hữu, 

chúng ta không chỉ phải sẵn sàng đón nhận những đau khổ trong cuộc sống, mà phải biến nó nên thánh thiện. 

Nhưng chính tình yêu mới làm cho đau khổ trở nên thánh thiện.                          Lm Nguyễn Mộng Huỳnh  


