VIỆT NAM - CHÚA Ở ĐÂU GIỮA CƠN ĐẠI DỊCH
Cuộc khủng hoảng của đại dịch Covid tính đến giờ đã giết chết hàng triệu người và lây nhiễm
cho hàng trăm triệu người khác. Riêng ở Việt Nam, kể từ đầu tháng 5. 2021, chúng ta bị vỡ
trận bởi biến chủng Virus Delta đã lây lan nhanh chưa từng thấy từ con số vài chục đã lên
đến đỉnh điểm hàng ngàn ca mỗi ngày. Sài Gòn là nơi mà mỗi ngày số ca nhiễm tăng nhanh
nhất dù chính phủ đã ra nhiều chỉ thị nhằm ngăn ngừa số ca nhiễm và số người chết ở mức
thấp nhất, nhưng con virus vô tình này đâu có tuân lệnh bất cứ nghị định, chỉ thị nào. Một số
Dòng Tu nữ tại Sài Gòn, Đồng Nai, Bình Dương đang phải chật vật chống chọi với những ca
nhiễm bất ngờ không rõ nguồn lây và nhiều nữ tu đã qua đời cũng như đang thoi thóp thở
Oxy trong những ngày đại dịch lên đến đỉnh điểm này để lại biết bao tiếc thương cho người
còn sống. Chính người dân Sài Gòn đã
tâm sự rằng ngay cả thời chiến cũng chưa
bao giờ thấy cảnh một Sài Gòn hoảng loạn,
một Sài Gòn tiêu điều, một Sài Gòn chết
chóc như vậy! Từng đoàn người bằng mọi
phương tiện có thể để trở về quê quán
mình nhằm tránh cơn dịch chết chóc này.
Trời tháng 7 oi bức nhưng người ta vẫn
chở nhau trên những chiếc xe máy thô sơ
để về quê dù có thể lườn trước được
những nguy hiểm, khó khăn đang chực
chờ phía trước. Lúc này đây mới thấy con
người cần sự sống và con người cần đến nhau như thế nào.
Trước khi con Virus Vũ Hán xuất hiện, tất cả mọi sự đang tiến triển tốt đẹp, và ai cũng mơ về
một thế giới tốt đẹp hơn. Suốt gần hai năm dịch bệnh, mọi người ai nấy đều vỡ mộng. Mọi
thứ đều bị đảo lộn bởi một con virus siêu nhỏ nhưng sức công phá vô cùng lớn và đi đến mọi
ngõ ngách, hang cùng ngõ hẻm của mọi quốc gia. Tại Việt Nam, các nhà thờ đều đóng cửa,
tiếng kêu van cầu khẩn xin Thiên Chúa đừng ngoảnh mặt bưng tai, những nơi hành hương
như La Vang, Trà Kiệu, Tà Pao, Măng Đen… vắng bóng người đến cầu khẩn Mẹ để được Mẹ
ưu ái đoái thương, cứu chữa hộ phù cho nạn dịch mau chấm dứt. Những vị chủ chăn trong
các giáo phận cũng đưa ra những thư mục vụ mời mời gọi mọi người cầu nguyện và cầu
nguyện. Cầu xin những gì? Chắc chắn là xin Mẹ can ngăn cơn thịnh nộ của Con Mẹ, cho tai
qua nạn khỏi. Có lẽ lúc này đây mọi người đều có câu trả lời cho riêng mình là: Không ai trên
đời là một hòn đảo. Mọi người cách nào đó đều có liên hệ mật thiết với nhau. Theo dõi thông
tin cập nhật số liệu y tế từ các ca nhiễm chúng ta sẽ thấy rõ ai đã tiếp xúc với người bị nhiễm
(F0) thì có thể sẽ bị nhiễm, và sự lây nhiễm ấy lây lan theo cấp số nhân từ người này qua
người khác vì con người có tương qua với nhau. Và vì thế, không ai có thể nói tôi không cần
đến ai cả. Chúng ta cần có nhau để chống lại con virus này. Một cá nhân, gia đình, một đất
nước cũng không thể chống dịch nhanh chóng, nhưng là cả thế giới.
Chúng ta không thấy con Virus Vũ Hán hay bây giờ gọi là Covid-19 vì nó vô hình, nhưng
chúng ta thấy được “tác động”, thấy được “hậu quả” sự tấn công của nó đối với con người,
nhất là lúc này từng đoàn xe cứu thương chở những bệnh nhân F0 bị nhiễm đến các bệnh
viện dã chiến. Rồi cũng từ những bệnh viện dã chiến ấy, những đoàn xe lại ùn ùn chạy đến
các nhà hoả thiêu như chia sẻ của một Nữ tu Dòng Phaolô Sài gòn đang ở tuyến đầu: “Qúy
chị khóa 7 thương mến! Em đang ở giữa chiến trường trong cuộc chiến chống Covid. Em đã
đến phục vụ tại bệnh viện điều trị Covid được 2 tuần rồi… Hằng ngày em làm việc tại khoa
ICU, khoa bệnh nặng nhất, vì các bệnh nhân ở đây đều là giai đoạn cuối và khó qua khỏi.

Phần lớn đã hôn mê, chỉ vài người còn tỉnh và nói được. Rất đau lòng khi thấy những con
người nằm mê man, trần trụi với bao nhiêu là máy móc, dây ống khắp người...nhưng ai nấy
đều đang quằn quại chiến đấu để giữ lấy sự sống. Ngày nào em cũng chứng kiến cảnh người
hấp hối và chết, chỉ biết đứng lặng người, cầu nguyện và phó linh hồn cho Chúa. Những
người ra đi trong đau đớn, cô đơn vì không có người thân, trần trụi không mảnh vải che thân
và được đưa xuống nhà xác để chờ đi hoả táng. Đứng trước cảnh chết chóc, đau thương này
nhiều người trong chúng ta cũng phải thốt lên Chúa đâu rồi? Sao Chúa lại để xảy ra như vậy?
Xưa Chúa chữa lành biết bao bệnh nhân, đủ mọi thứ bệnh hoạn tật nguyền…, nhưng giờ
Chúa ở đâu? Chúng con đang sợ hãi, hoang mang và tràn đầy thất vọng… Nhưng chúng ta
có biết rằng Chúa vẫn có đó, Ngài đang ở với chúng ta và đang nói với từng người: “Thầy
đây mà! Đừng sợ” (Ga 6,20), và “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28,20).
Chắc chắn Chúa không bỏ rơi chúng ta. Thiên Chúa nhìn thấy từng người và thực trạng tâm
hồn của mỗi người. Vì Chúa làm chủ muôn loài muôn vật. Ngài biết mọi sự nhưng Ngài cho
chúng ta tự do nên Ngài cần chúng ta cộng tác với Ngài. Thánh Augustino từng nói: “Để tạo
dựng nên con, Ngài không cần có con; nhưng để cứu độ con, Ngài cần con cộng tác”.
Chúa không bắt ép ai bao giờ. Ngài luôn ban cho chúng ta tự do lựa chọn. Tổ tiên Adam và
Eva đã lựa chọn ăn trái cấm… Con người hôm nay lợi dụng tự do Chúa ban cho mình để chế
tạo vũ khí tối tân, vũ khí sinh học… Covid là hậu quả của sự tự do lựa chọn của những con
người ‘sống vì mình, vì lợi ích của riêng mình’ mà không lường được hậu quả như ngày hôm
nay. Chúa vẫn đứng gõ cửa từng nhà: “Nầy, ta đứng ngoài cửa mà gõ” (Kh 3,20 ). Chúa
đang mời gọi từng nhà, từng người, cộng tác với Chúa. Ngài vẫn đứng trước cửa từng nhà,
ở kề bên từng người chúng ta, chờ đợi chúng ta cộng tác với Ngài. Phải ra công làm việc thì
mới có những phép lạ, mới làm cho cuộc đời chúng ta ấm no, hạnh phúc. Đừng càm ràm kêu
trách Chúa khi gặp khó khăn thử thách mà chúng ta lại không nhúng tay vào, nhưng tìm
cách lẫn trốn. Chẳng hạn, chúng ta không giữ những biện pháp phòng chống dịch bệnh,
không giữ những qui định 5K, 7K. Khi nhân viên y tế bệnh viên đến test để lấy mẫu xét
nghiệm thì chạy trốn, không cho test,
không cộng tác với bác sỹ, nhân viên y tế
thì làm sao thoát khỏi đại dịch Covid. Cho
nên, chúng ta đừng bao giờ hỏi Chúa ở
đâu? Ngài đang ở trước mặt chúng ta,
xung quanh ta, và trong tâm hồn ta. Hãy
mở lòng ra với tha nhân, Chúa đang cần ta
cộng tác với ngài để cứu mình, cứu người
và cứu thế giới.
Lời tâm sự của vị nữ tu trẻ ở tuyến đầu
trong trận chiến chống dịch Covid cũng
như của biết bao bác sĩ, nhân viên ý tế và
tình nguyện viên khác đang ngày ngày
phải giành giật từng mạng sống của những người nhiễm bệnh để mang lại sự sống và bình
an, nhưng nghiệt ngã thay, con virus vô hình ấy không chịu buông tha và tiếp tục lấy đi
mạng sống của biết bao người.
Cách đây vài tháng, chúng ta nghe biết con số tử vong vì Covid tại Ấn Độ là vài triệu người
và những nơi hỏa táng không kịp để thiêu người chết dẫn đến một cuộc khủng hoảng việc
an táng cho người qua đời. Nay đến lượt chúng ta dù chưa đến mức như vậy nhưng ân nhân
người chết cũng không thể có mặt lúc tẩm liệm và hỏa táng, mà chỉ sau đó gia đình nhận
được bộ tro cốt được gởi đến qua công nghệ ‘Shipper’. Thật đau lòng khi phải chứng kiến
những người thân mình đang quằn quại trong cơn đau vì Covid, và đau lòng hơn khi biết
người thân qua đời rồi mà không thể thăm viếng và có mặt bên cạnh.

Vì thực hiện theo chỉ thị 16 của chính phủ nên anh em trong cộng đoàn chúng tôi không ai đi
ra ngoài ngoại trừ một số công việc rất quan trọng. Nha Trang là thành phố du lịch nhưng
mấy tháng nay vắng lặng rợn người. Ra ngoài đường thấy đâu đâu cũng rào chắn, giăng dây
và các chốt kiểm dịch dày đặt khiến không ai muốn ra đường. Bờ biển Nha Trang đẹp nhưng
lúc này đây lặng như tờ không ai được vào ngoại trừ những nhân viên cây xanh. Mọi người
đều ở nhà cho yên phận. Chúng tôi cũng tổ chức tuần cửu nhật để cầu nguyện cho cơn đại
dịch mau chấm dứt và cùng nhau thực hiện nghĩa cử bác ái để chung tay giúp những người
đang bị cách ly khi tiếp xúc gần với người nhiễm. Các hoạt động hầu như bị tê liệt và ngay cả
kinh nguyện hay thánh lễ chúng tôi cũng chỉ đọc thầm đủ nghe để tránh đi sự phiền phức.
Một số thành viên trong cộng đoàn đi chữa bệnh từ giữa tháng 5 đến giờ nhưng do tình
trạng phong tỏa nội bất xuất, ngoại bất nhập đã không thể trở về cộng đoàn nên rất nóng
lòng ngày đoàn tụ. Quả thực cơn đại dịch này quá khủng khiếp vì nó chia cắt và phân ly tất
cả. Con người đành bất lực đứng nhìn, chỉ biết cậy dựa vào Thiên Chúa mà thôi. Khi thế giới
này bị thống trị bởi sự dữ, chúng ta luôn biết cậy dựa vào Thiên Chúa và đừng bao giờ thất
vọng thì Chúa sẽ giải thoát chúng ta.
Hôm nay Giáo Hội cử hành long trọng một trong 4 tín điều về Đức Mẹ: Đức Maria hồn xác lên
Trời. Mẹ lên trời cả hồn xác là một đặc ân mà Thiên
Chúa dành cho Mẹ như chúng ta thường suy niệm Mầu
Nhiệm Năm Sự Mừng: Thứ bốn thì gẫm, Đức Chúa Trời
cho Đức Bà Lên Trời, ta hãy xin cho ơn chết lành trong
tay Đức Mẹ. Hành trình về trời là hành trình liên đới với
Đức Kitô, là hành trình để cho mình thuộc về Đức Kitô.
Thế nhưng, nhiều khi vì các nhu cầu của cuộc sống mà
nhiều người chúng ta để cho mình gắn chặt với những
đòi hỏi của đời sống vật chất mà quên đi mối liên đới
với Chúa. Cơn đại dịch Covid mà chúng ta đang hứng
chịu một cách nào đó giúp chúng ta nhìn lại mình trong
việc liên kết với Chúa và với nhau vì lắm lúc chúng ta
quên mất Ngài đang hiện diện giữa chúng ta mà chúng
ta chỉ biết lo tìm những thứ phù du, chóng qua.
Chúng ta cầu xin Chúa cho chúng ta nhận ra được hành
trình về trời là hành trình liên đới với Đức Kitô, là hành
trình để cho mình thuộc về Đức Kitô, để rồi chúng ta
biết theo gương Đức Mẹ dấn thân vào hành trình này
qua việc đặt cuộc sống của mình dưới sự hướng dẫn của Lời Chúa, của các giá trị Tin Mừng,
qua lời bầu cử của Đức Mẹ cho chúng ta cũng được lên Trời vinh hiển với Mẹ. Xin cho mỗi
người chúng ta luôn biết ngước nhìn lên Mẹ để có thể vượt qua biển đời thử thách, gian nan,
nhất là cơn đại dịch Covid kinh hoàng này với lòng tin vào cuộc khải hoàn nhờ Chúa Kitô. Xin
cho chúng ta qua đại dịch này, càng nhận ra sức người nhỏ bé, mỏng dòn, để luôn khiêm
nhường nhìn nhận Chúa là Chúa Tể, là Thượng Trí mà trung thành thờ phượng và tùng phục
Chúa trong lòng mến, trong đức tin và trong niềm cậy trông tín thác và luôn biết chạy đến
cùng Mẹ, để một ngày kia chúng ta được cùng nhau chiêm ngắm Mẹ: “Một người Nữ, mặc
áo mặt trời, chân đạp mặt trăng, đầu đội triều thiên 12 ngôi sao”. Xin Mẹ cho thế giới này
sớm trở lại bình an khi cơn đại dịch chấm dứt. Amen.
Nha Trang, Chúa Nhật ngày 15 tháng 08 năm 2021,
Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời
Lm. Antôn Trần Xuân Sang, SVD.

