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Anh Le chuyển

Chiên Gánh Tội

Khi Đại dịch Covid bùng phát tại Việt Nam thì dường như bộ Y tế là cơ quan quyết định mọi sự.
Từ trang thiết bị đến chích ngừa vaccin đều thông qua bộ y tế. Rồi cách điều trị và công bố về
tình hình Covid, về số ca bị nhiễm hay tử vong cũng chỉ từ nguồn bộ y tế. Nếu ai đó tự nói hay
phản ánh điều gì không giống như bộ y tế thì dễ bị phiền nhiễu nhẹ thì phạt, nặng thì khởi tố.

Điều này cũng đúng, rất đúng. Vì ngăn chặn dịch bệnh cần được thống nhất, cần thực hành
đồng bộ thì hiệu quả hơn.

Nhưng hôm nay bộ công an đang khởi tố về vụ độc quyền phân phối kit thử Covid thì chưa thấy
bộ Y tế nói mình là người đầu tiên chịu trách nhiệm? Rồi ai sẽ cúi đầu nhận trách nhiệm về
mình mà công ty Việt Á này đã làm điên đảo thị trường?

Ở đời cần nhận sai thì mới có thể sửa cho tốt hơn. Không nhận sai để sữa thì bản thân mãi mãi
là người xấu và còn gây nên bao oan trái, khổ đau cho biết bao nhiêu người. Dẫu biết rằng con
người sinh ra vốn không ai hoàn hảo, và mỗi người chúng ta thường tự chất vấn bản thân mình
không biết bao nhiêu lần trong đời về những điểm yếu của bản thân. Nhưng liệu có bao nhiêu
người trong chúng ta dám thẳng thắn thừa nhận điểm yếu của mình, sau đó khắc phục chúng
mà vươn lên trong cuộc sống?

Hôm nay lễ kỷ niệm việc Chúa Giê-su chịu phép rửa tại sông Giodan, ta thấy một hình ảnh thật
khiêm tốn của Con Thiên Chúa. Chúa Giê-su là Đấng vô tội nhưng Ngài tự nguyện gánh lấy tội
trần gian. Ngài là Thiên Chúa, là Đấng thánh thiện vô cùng đã mặc lấy thân xác con người. Ngài
tự nhận mình là tội nhân khi hòa mình vào dòng người tới nhận phép rửa của Gioan. Hành vi
này như muốn dạy con người chúng ta hãy biết liên đới trách nhiệm với tha nhân. Liên đới để
giúp nhau thăng tiến. Liên đới để sống cảm thông chia sẻ với nhau. Tình liên đới sẽ giúp con
người chung sống hòa bình với nhau và cùng nhau xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn.
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Cuộc sống con người luôn mang tính xã hội. Không ai là một hòn đảo. Cuộc sống của chúng ta
dù ít hay nhiều vẫn luôn có tác động vào cuộc sống chung. Gương tốt hay xấu của bề trên luôn
ảnh hưởng tới bề dưới. Cha mẹ tốt sẽ làm cho con cái tốt. Cha mẹ xấu sẽ làm cho gia đình có
nguy cơ tan vỡ. Lãnh đạo tốt sẽ đưa đất nước, hay tổ chức của mình phát triển. Lãnh đạo xấu sẽ
mang lại biết bao oan trái thị phi.

Nếu lời nói và việc làm của chúng ta luôn có ảnh hưởng trên người khác thì cũng đòi hỏi chúng
ta phải liên đới với nhau tron vui buồn, trong thành công và thất bại. Vâng, nếu chúng ta sống
có tình liên đới thì cuộc đời đẹp biết bao! Người ta sẽ "lá lành đùm lá rách", "chị ngã em nâng".
. . Nếu chúng ta sống có trách nhiệm với nhau sẽ biết sám hối về những điều mình làm mà gây
đau khổ cho anh em. Nếu chúng ta ai cũng ý thức mình là tội nhân cần được tha thứ thì con
người sẽ thăng tiến và cuộc đời mới văn minh hơn.

Ước gì cuộc đời chúng ta cũng được hiến tế cho anh em. Một cuộc hiến tế không bằng
máu mà bằng hy sinh từ bỏ thói hư tật xấu, hy sinh hãm dẹp tính xác thịt, hy sinh đễ
sống làm gương sáng cho tha nhân. Ước gì tình liên đới của con người luôn là mối dây
hiệp nhất yêu thương để tình người mãi gắn kết và cùng nhau xây dựng một xã hội ngày
một tốt đẹp hơn. Amen

Lm. Jos Tạ Duy Tuyền

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