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Công Lao và Trách Nhiệm

(Mồng 3 Tết – Thánh Hóa Công Việc)

Mồng Ba Tết, ngày thánh hóa công ăn việc làm. Năm nay lại là Thứ Tư Lễ Tro, ngày khởi
đầu Mùa Chay. Cầu xin cho công việc phần xác được tốt đẹp thì chúng ta cũng cần cầu
xin cho công việc tâm linh được tốt lành hợp Tháy Ý Chúa.

Công lao và trách nhiệm không thể tách rời. Phần thưởng và bổn phận luôn có mối liên quan lẫn
nhau. Có công mới được thưởng, được thưởng vì có trách nhiệm, biết làm tròn bổn phận.

Mồng Ba Tết là ngày cầu mùa, vì Việt Nam là nước nông nghiệp, cần thời tiết tốt, cần mưa
thuận gió hòa. Ngày nay, Việt Nam đã công ngiệp hóa, nhân dân làm nhiều ngành nghề, thế
nên không chỉ
"cầu mùa" mà còn xin ơn "thánh hóa cả
công ăn lẫn việc làm"
. Tại sao xin cho công
việc xuôi xắn? Để mà an tâm tôn thờ Thiên Chúa.

Ngày xưa, đa số dân Việt làm nghề nông, ngày ngày bán lưng cho trời, bán mặt cho đất, đầu tắt
mặt tối suốt tháng quanh năm, chưa qua nỗi gian nan này đã gặp nỗi cực nhọc khác, thế mà
vẫn nghèo khổ. Tuy vậy, dân Việt vẫn giữ lòng tin và dâng trào "máu" văn chương, thế nên văn
học bình dân rất phổ biến câu vè chứa đầy chất tâm linh:

Lạy trời mưa xuống

Lấy nước tôi uống

Lấy ruộng tôi cày
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Lấy đầy bát cơm

Chỉ có Ông Trời mới cứu giúp được chúng ta, chứ chẳng phàm nhân nào làm được gì.
Không có mưa từ trời thì lấy gì mà "vắt đất ra nước"? Có thể "thay trời làm mưa" được mấy
phút trong một vùng nhỏ bé? Ảo tưởng quá, đúng ra là kiêu ngạo quá!

Ngày qua tháng lại, người ta thường ví von: "Nhất sĩ nhì nông, hết gạo chạy rông, nhất nông
nhì sĩ"
. Theo cách phân chia gia cấp thời xưa là: sĩ,
nông, công, thương, binh. Kẻ sĩ coi mình là giới trí thức nên phải "ưu tiên" đứng đầu. Nhưng Việt
Nam là nước nông nghiệp, thế nên nhà nông lại quyết coi mình trọng hơn nên mình phải là nhất.
"Nhất sĩ" nhưng khi bụng đói thì còn "sĩ khí" được hay là phải "chạy rông" mà cầu mong nhà
nông cho mượn gạo? Thế là lại "nhất nông, nhì sĩ". Phải chăng kinh tế vẫn quyết định cuộc
sống? Không ăn làm sao sống mà học hành để trở thành "kẻ sĩ" chứ? Có thể lắm, vì người ta
nói:
"Có thực mới vực được đạo". Đạo còn
phải nhờ kinh tế, huống chi đời! Cuộc sống như một vòng lẩn quẩn, khó xác định rạch ròi cái
nào nhất hay nhì. Mỗi người và mỗi thứ đều có một vị trí riêng biệt, không thể tự mãn mà cho
mình hơn người khác!

Thánh Phaolô nói rạch ròi: "Mỗi người chúng ta đã nhận được ân sủng tuỳ theo mức độ Đức
Kitô ban cho" (Ep 4:7
). Thứ tự hoặc cấp bậc do con người đặt ra,
chứ đối với Chúa thì ai cũng như ai:
"Kẻ trồng
hay người tưới chẳng là gì cả, nhưng Thiên Chúa, Đấng làm cho lớn lên, mới đáng kể. Kẻ
trồng người tưới đều như nhau, nhưng ai nấy sẽ được thù lao theo công khó của mình" 1
Cr 3:7-8).
Rõ ràng, không ai có thể ảo tưởng hoặc "chảnh", nhưng ai cũng phải có TRÁCH NHIỆM (riêng
và chung).

--------------------------------

2/2

