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Anh Le chuyển

CHÚNG TA ĐÃ BỊ LỪA!

Câu này rất quen thuộc trong cuộc sống xã hội. Người bị lừa đa phần lại là những người
nghèo, người bất hạnh và dân nhà quê chất phác thật thà. Những điều bị lừa gần đây nổi
sóng trên mạng xã hội là những thần y chữa bệnh bằng trừ tà, hầu đồng, hay đơn giản
chỉ cần vài động tác vỗ, day, ấn huyệt là khỏi, và nhan nhản lời quảng cáo cam kết khỏi
bệnh với phương thuốc gia truyền "nhà tôi 3 đời chữa bệnh...".

Có lần người bạn hỏi tôi: cha đã mua được sản phẩm nào 3 đời nhà tôi chưa? Tôi bảo rằng :"Ba
đời nhà tớ cũng chưa mua thuốc nhà chúng nó".

Trong các cao thủ về lừa bịp chính là một thần y chữa bệnh câm điếc trong 1 nốt nhạc. Rất dễ
tìm thấy trên mạng xã hội có vô số clip ông Võ Hoàng Yên thực hành chữa bệnh bằng những
động tác như vỗ vào tai, rút lưỡi, bẻ cổ... Chỉ trong giây lát, người bệnh từ chỗ không nghe,
không nói, không đi lại được, rồi bỗng chốc khỏi bệnh trước sự vỗ tay của ông và các diễn viên
luôn sát cánh cùng ông.

Từ đó, hàng nghìn người ùn ùn kéo tới những cơ sở chữa bệnh của ông Võ Hoàng Yên. Mọi
chuyện chỉ vỡ lở khi chính vợ chồng ông Dũng "Lò vôi" đứng lên tố cáo ông Võ Hoàng Yên lừa
đảo, không có khả năng chữa bệnh thực sự. Cơ quan chức năng cũng đã vào cuộc và xác định
ông Yên không có giấy phép hành nghề y dược. Việc ông Võ Hoàng Yên chữa hết câm, điếc
bẩm sinh một cách "thần thánh" như trong các clip triệu view nổi như cồn khắp MXH chỉ là sản
phẩm dàn dựng. Người tạo nên chúng không ai khác, chính là ông Yên cùng ekip truyền thông
của ông này.

Sinh bệnh lão tử là lẽ thường tình. Con người dường như bất lực với lẽ thường tình ấy. Dù Tần
Thủy Hoàng có thuốc linh đan trường sinh rồi cũng chết. Dù văn minh khoa học tiến bộ rồi cũng
bất lực trước những bệnh tật khổ đau của con người. Cụ thể là ngay thời đại văn minh của chúng
ta, đâu ai nghĩ rằng con người phải bất lực trước sự lây lan của dịch bệnh Corona. Do đó, sẽ
không thể có một thần y hay một phương dược chữa lành mọi bệnh tật cho con người. Con
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người dù văn minh đến đâu cũng phải bất lực trước sự dữ lộng hành. Con người dù tài giỏi đến
đâu cũng có lúc bất lực mà nói với nhau rằng: "Tôi rất tiếc vì không làm gì hơn được nữa!".

Tin mừng hôm nay mô tả một ngày làm việc của Chúa Giê-su thật kỳ diệu. Ngài rao giảng chỗ
này, Ngài chữa bệnh chỗ kia. Dường như mọi bệnh tật Ngài đều xua tan chỉ bằng một lời, một
lần chạm vào thân thể người bệnh. Quyền năng Chúa dường như thắng mọi sự dữ, kể cả sự
chết. Chính Ngài đã gọi kẻ chết trỗi dậy như Lagiaro, hay cậu thanh niên thành Nain. . . Chính
Ngài cũng trỗi dậy sau ba ngày chết chôn trong mồ.

Thế nhưng, không phải người nào Ngài cũng chữa, và càng không phải bệnh nào Ngài cũng
chữa. Vì căn nguyên của bệnh tật và sự chết là do tội của con người thỏa hiệp với ma quỷ mà
gây ra khổ đau. Ngài chỉ chữa lành một số trường hợp nhằm thể hiện uy quyền của Thiên Chúa
để qua đó mời gọi con người hãy trở về với lòng thương xót Chúa. Hãy để Chúa làm chủ cuộc
sống bằng lối sống như thánh Phaolo từng nói: "Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là
Đức Kitô sống trong tôi" (Gl 2,20), và qua thánh nữ Faustina, vị tông đồ của Lòng Thương Xót
Chúa đã viết trong nhật ký: "Hiện nay Cha sai con đem tình thương của Cha đến cho toàn thế
giới, Cha không muốn đoán phạt, nhưng muốn chữa lành và ghì chặt nhân loại đau thương vào
Trái Tim lân tuất của Cha" (NK 1588).

Â Â Chúa Giê-su sẽ chữa lành mọi bệnh tật của chúng ta miễn là chúng ta phải trở về với
Lòng Thương xót Chúa. Hãy cầu nguyện cho cả thế giới biết dìm mình vào đại dương
mênh của Lòng Thương xót Chúa thì mới chữa lành mọi dịch bệnh cho con người. Ước gì
chúng ta có đủ đức tin để chạy đến kêu cầu Chúa chữa lành khi gặp những tai ương hoạn
nạn.

Â Â Xin cho chúng ta luôn tín thác vào Chúa dẫu cuộc đời vẫn còn đó những phong ba
gió bụi cuộc đời. Và ước mong cho thế giới một ngày kia đều trở về dìm mình trong đại
dương bao la tình Chúa.Amen

Lm.Jos Tạ Duy Tuyền
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