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Nào có ai trong chúng ta tự hỏi rằng đã có biết bao nhiêu điều được gieo vào đầu óc chúng ta từ thời thơ ấu ? 

Có bao nhiêu hạt giống và loại hạt giống gì đã được gieo vào thửa ruộng tâm hồn chúng ta vào buổi bình minh 

của cuộc đời ? Những hạt giống ấy có thể là những lời khuyên răn của ông bà cha mẹ, thầy cô giáo, bạn bè thân 

hữu, hoặc là những gương sống (cả tốt lẫn xấu) các vị ấy bày ra, và cả những hình phạt được các đấng ấy áp 

dụng để sửa dạy chúng ta. Lúc ấy chúng ta có thể lấy làm khó chịu và không muốn nhận những hạt giống ấy. 

Theo định luật tự nhiên, hạt giống gieo vào lòng đất có ngày sẽ mọc lên bất luận giống tốt hay giống xấu. Ông 

bà mình thật chí lý khi nói : “Ở đời, gieo gì gặt nấy”. Lúc mới học tiếng Anh, tôi đã học được câu : “He who 

sows the wind shall reap the whirlwind” mà lúc còn ở trong Dòng La San, tôi thường nghe các Sư Huynh nói 

câu tiếng Pháp : “Qui sème le vent récolte la tempête” (Gieo gió thì gặt bão). Đúng quá sức ! 

Hãy nhìn lại mỗi gia đình, ai cũng biết „sanh con không dễ, nhưng với phương tiện y khoa ngày nay, cũng 

không khó‟. Sinh được một đứa con, sự nghiệp lớn lao của người cha chính là nuôi dạy đứa con trong một quá 

trình gần một phần tư thế kỷ. Trong 25 năm ấy, ngoài việc cho con cơm ăn áo mặc, người cha còn phải gieo hạt 

giống gì trong tâm hồn con nhất là lúc con còn thơ ấu. Sự nghiệp lớn lao của người mẹ là ấp ủ con trong tình 

thương, cho con cơm ngon, cho con áo đẹp, dạy con những tiếng ê a đầu đời. Chính người mẹ sẽ gieo vào tâm 

hồn con ý nghĩa đích thực của Thiên Chúa là „Tình Yêu‟ qua mẫu gương yêu thương của mình. 

Khi con tới tuổi đến trường, cả cha lẫn mẹ càng phải chú ý gieo giống tốt cho con chứ đừng khoán trắng mọi 

thứ cho nhà trường. Bước đến trường tức là đứa bé bước vào xã hội, mà xã hội thì phức tạp vô cùng. Nào là phố 

phường, chợ búa, quán xá, phim ảnh, sách vở, báo chí, internet…nhất là đám bạn bè của con mình, tất cả đều là 

xã hội ! Ở những nơi ấy, dường như người ta gieo cái xấu, cái ác nhiều hơn cái tốt, cái thiện vào tâm hồn đứa 

bé. Mà hình như những hạt giống xấu lại mọc nhanh hơn và mạnh hơn ! Làm thế nào để con mình không nhiễm 

cái xấu của xã hội ? Khó lắm ! Khó vô cùng ! Cha mẹ phải tỉnh thức. Phải nhìn xa, phải theo dõi thường xuyên. 

Hãy kiên tâm làm tất cả những gì khả năng cho phép miễn là cả cha lẫn mẹ đều còn yêu thương đứa con. 

Hãy công tâm mà nhìn lại những gì chế độ cộng sản gieo vào đầu óc và tâm hồn người dân Việt sau 42 năm gọi 

là „cưỡng chiếm‟ miền Nam và 72 năm „cướp chính quyền‟ miền Bắc. Những gì Tiến sĩ Joseph Goebbels, Bộ 

trưởng bộ tuyên truyền của Hitler đã tuyên bố thật xác đáng, khi ông luôn chủ trương rằng : “Cứ gieo vào lổ tai 

chúng những điều không có thật, nhưng cứ gieo mãi vào, sẽ có ngày chúng tin là có thật”. Riêng trên quê 

hương Việt Nam thân yêu, điều mà Goebbels nói đã xảy ra ! Bản chất của cộng sản là gian trá, là lưu manh, là 

vô lương tâm, vô tổ quốc, vô gia đình và vô tôn giáo ! Kết quả là đồng bào ta sống lâu trong bầu khí ấy, nghe 

mãi những tuyên truyền láo xược năm nầy qua tháng khác, kết quả là trước sau gì cũng chịu ảnh hưởng rất xấu. 

Nhìn lại mà đau lòng, đâu đâu cũng thấy những con người không có linh hồn, chỉ biết sống theo bản năng và 

thú tính, đánh mất nhân bản, bán đứng lương tâm, bóp chết con tim biết rung cả của tâm hồn người Việt ! 

Lời nói của thiên hạ (dĩ nhiên trừ những lời dối trá), cho dù là xây dựng đến mấy, cũng không nuôi sống chúng 

ta bằng Lời Chúa. Bởi vì Lời Ngài luôn luôn phát xuất tự nguồn gốc tình yêu nên không bao giờ gây hại cho 

chúng ta. Hãy mở tâm hồn ra để Chúa gieo Lời Ngài vào đó. Hãy nhặt hết đá sỏi, hãy nhổ hết các bụi gai làm 

Lời Chúa không mọc lên được. Hãy tưới gội tâm hồn bằng những hành động bác ái yêu thương, hãy bón phân 

cho hạt giống Lời Chúa bằng những bí tích mà chúng ta chuẩn bị kỹ lưỡng và sốt sắng lãnh nhận. Nghe Lời 

Chúa đã là tốt rồi nhưng không đủ, mà còn phải đem Lời Chúa ra thực hành trong đời sống hằng ngày. Để xây 

dựng hạnh phúc gia đình, phải bắt tay xây trên nền đá vững chắc là Lời Chúa, chứ không phải trên của cải, vật 

chất hay bạc tiền. Những thứ ấy hấp dẫn thật nhưng chỉ là nền cát mà thôi !                       Linh mục Phạm Quang Hồng.                                        



  

 


