
LÁ THƯ MỤC VỤ 
Ai trong chúng ta cũng chủ quan cho ý kiến của mình là đúng hay cách sống của mình 

là hoàn hảo. Vì thế chúng ta rất dễ dàng lên án những ai không giống mình hay những 

ai có ý kiến khác mình. Tệ hơn nữa khi có một ai có một lỗi lầm nào đó là chúng ta 

vào hùa kết án và ném đá người ấy một cách không thương tiếc.  

Trong bài Phúc Âm của Chúa Nhật tuần này, Chúa Giêsu nói đến thói hay xét đoán và kết án tha nhân này của 

chúng ta và dạy chúng ta phải biết tự sửa lỗi của mình trước khi sửa lỗi cho tha nhân ‘Hãy lấy cái xà ra khỏi mắt 

mình trước đã, rồi bấy giờ ngươi sẽ trông thấy rõ để lấy cái rác khỏi mắt anh em’ (Lc 6: 41). Có một câu chuyện 

khá thích hợp để giúp minh họa cho lời dạy này của Chúa Giêsu: 

Trong một tu viện kia có một tu sĩ trẻ đã phạm một tội nặng, lập tức các tu sĩ trong cộng đoàn liền họp nhau lại 

để kết tội anh ta. Họ cử người đi trình báo sự việc với Bề Trên và mời ngài đứng ra làm quan tòa xét xử. Bề Trên 

liền đeo một túi cát sau lưng, trên túi có nhiều lỗ thủng đi đến nhà hội. Trên đường đi đến đâu đều có nhiều cát 

từ túi cát đeo sau lưng bị rơi vãi. Khi có người thắc mắc tại sao lại để cát rơi như vậy thì được bề trên trả lời: 

"Tôi cũng là người có nhiều tội lỗi mà không tự nhận biết, đang khi mọi người chung quanh đều thấy. Thế mà anh 

em lại bảo tôi làm quan tòa kết tội một người anh em sao!" Nghe vậy, các tu sĩ trong cộng đoàn đều thấy xấu hổ 

và bỏ ý định muốn kết án anh tu sĩ trẻ mà chỉ yêu cầu anh ta sửa lỗi. 

Trong bài Phúc Âm tuần trước Chúa Giêsu dạy chúng ta “đừng xét đoán để khỏi bị Thiên Chúa đoán xét. Đừng 

kết án để khỏi bị Thiên Chúa kết án” (Lc 6:37). Và tuần này Ngài dạy rằng để có thể sửa lỗi người khác thì trước 

hết phải khiêm tốn nhận biết tình trạng tội lỗi của mình để tu sửa, giống như lấy đi cái xà ra khỏi mắt mình, rồi 

mới có thể nhìn thấy rõ để lấy cái rác ra khỏi mắt người khác.  

Bài đọc một trích từ sách Huấn Ca cho chúng ta thấy sự quan trọng của lời nói vì nói không chỉ đơn thuần là 

phương tiện để chuyển tải ý nghĩ nhưng nó là cửa sổ để người khác nhìn vào thế giới bên trong của chúng ta. 

Thật vậy, lòng người giống như một cái kho chứa đựng những điều thầm kín từ đó phát sinh ra hành động: “Xem 

trái thì biết cây thế nào, thì nghe lời nói cũng biết tư tưởng lòng người như thể ấy”. (Hc 27:7) 

Điều mà chúng ta kết án hay chỉ trích người khác phản ảnh cái mà chúng ta có trong lòng “Vì lòng đầy thì miệng 

mới nói ra” (Lc 6:45). Chẳng hạn khi chúng ta đến một chỗ lạ hỏi đường những cư dân địa phương để đến một địa 

chỉ nào đó (mà chúng ta không có bản đồ hay GPS) chúng ta sẽ có những hướng dẫn khác nhau để đến đó tùy 

theo mỗi người chỉ đường. Có người nói rằng nó gần nhà thờ, có người nói nó gần rạp chiếu phim, có người nói 

nó gần sân đá banh, có người nói nó gần một ngân hàng…Những lời nói trong câu trả lời cho một câu hỏi tình cờ 

thường chỉ cho thấy nơi mà ý nghĩ của một người tự nhiên đặt vào đó và nơi mà lòng của một người gởi vào đó. 

Người coi tôn giáo là quan trọng sẽ chỉ cho ta thấy địa chỉ ta muốn đến ở gần nhà thờ hay gần chùa. Người chỉ 

thích giải trí vui chơi thì chỉ cho ta địa chỉ muốn tìm ở gần rạp chiếu phim hay khu vui chơi giải trí… Lời nói 

luôn luôn tố cáo ý nghĩ và tâm địa của chúng ta. 

Câu cuối của bài Phúc Âm tuần này cho chúng ta thấy Chúa Giêsu không chú trọng vào lời nói có vẻ hoa mỹ hay 

đạo đức thánh thiện mà là tâm địa tốt xấu của người thốt ra những lời nói đó. Trong nông nghiệp có một loại 

phát triển không bình thường của cây trái gọi là Blossom End Rot, chẳng hạn nơi trái cà chua. Bị bệnh này trái 

cà chua nhìn bề ngoài trông bình thường, nhưng khi cắt nó ra để ăn thì mới thấy bên trong nó bị nâu đen và hư 

thối rồi. Nguyên nhân là trong quá trình phát triển, cây cà này thiếu chất dinh dưỡng vì rễ của nó đâm vào loại 

đất không đủ chất dinh dưỡng hoặc là lúc thì được tưới nhiều nước quá lúc thì lại tưới không đủ nước. Giống 

như vậy, Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta rằng dù bề ngoài chúng ta có thể tỏ ra là người tốt nhưng hoa trái công 

việc chúng ta làm sẽ nói lên điều chúng ta có bên trong: “Không có cây nào tốt mà sinh trái xấu; và ngược lại, 

cũng không có cây nào xấu mà sinh trái tốt. thật vậy, cứ xem trái thì biết cây” (Lc 6:43). 

Một nhà phát minh làm được một con ong máy, cũng vỗ cánh bay được, cũng kêu vo vo, người đứng xem không 

tài nào biết được nó là ong giả cho tới khi có người hỏi rằng: "Nó có làm ra mật không?" Chỉ một khác biệt đơn 

sơ đó cũng đủ phân biệt ong thật với ong giả. Cứ xem quả thì biết cây. Khi có ai khoe khoang về đời sống đạo 

của họ, chỉ cần hỏi như thánh Phaolô: "Thế thì anh em thu được kết quả nào?" (Rm 6,21) Con đường duy nhất để 

chứng tỏ Kitô giáo là đạo thật là chúng ta phải sống thế nào cho mọi người thấy Kitô giáo sản sinh ra những 

người tốt thật. Muốn được như vậy chúng ta cần đón nhận Lời Chúa vào trong lòng như những chất dinh dưỡng 

để từ đó phát sinh ra những lời nói và việc làm tốt, để mọi người khi nhìn thấy sẽ ngợi khen Cha trên trời là 

Đấng tốt lành thánh thiện.            
            Lm Nguyễn Mộng Huỳnh  


