Từ vực sâu con kêu lên Chúa…

Chúa ơi !
De profundis clamati ad te, Domine

Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Đấng Toàn, Hằng Hữu và Nhân Ái, xin thương xót đoái hoài đến con !
Vì con đang chới với trong cơn khủng hoảng niềm tin về Đức Ái,
Vì con đang đánh mất sự bình an nội tâm, khiến tâm thân không an lạc,
Vì con đang bối rối, tâm trạng ngổn ngang trăm chiều sau khi con dự hai Thánh Lễ Misa trước ngày Thứ
tư Lễ tro…
Vì con không biết phải hành xử thế nào với ACE con cho phải đạo theo Lời Chúa răn dạy qua Tin Mừng
theo Thánh Mát-Thiêu ( Mt 5, 22-24 và Mt 5, 33-38 )

*“Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: ai giận anh em mình, thì phải bị đưa ra tòa. Ai mắng anh em mình là
đồ ngốc, thì phải bị đưa ra trước Thượng Hội Đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo, thì phải bị lửa
hỏa ngục thiêu đốt.” (Mt 5, 22).
- Con xét mình, nhận ra con có chút buồn lòng nhiều hơn là giận hờn anh em con. Trái lại, có thể con chủ
quan nghĩ rằng con bị anh em hiểu lầm đâm ra oán hận con! Vậy thì con có “phải bị đưa ra tòa”… chăng? Nếu
phiên tòa mà các thẩm phán đều đầy lòng căm phẫn oán thù thì…thân con sẽ ra sao, Chúa ơi!
- Cũng qua phản tỉnh, con nhận ra chưa hề nghĩ (nói chi tới “mắng”) anh em mình là đồ ngốc! Trái lại -có thể
con chủ quan- nhận ra con bị hiểu lầm là cao ngạo vì anh em mình có thành kiến con ỷ thế mình là dân “có ăn
học” nên ưa “phách lối”! Thế thì con có phải bị đưa ra trước Thượng Hội Đồng…chăng? Nếu “Thượng Hội
Đồng” chỉ toàn là những anh em ngộ nhận con “cao ngạo” thì con cũng chi có thể bị án tử hình thôi, Chúa ơi !
- Trải qua hồi ức, con chưa bao giờ chửi anh em mình là quân phản đạo (là dân tân tòng con luôn chú tâm cố
gắng tối đa sống đạo Chúa, thân mình chưa đạt trung bình theo linh đạo Phan Sinh thì không cách chi con
phán xét ai cả). Chỉ duy một điều con thường xuyên ưu tư là sự trường tồn của Dòng Phan Sinh Tại Thế
(Huynh Đệ Doàn ISAVE-Montréal) trong mọi tình huống. Đo đó, khi danh dự Dòng bị xúc phạm và tính đặc
trưng của Dòng được Tòa Thánh thừa nhận như một dòng tu (Ordre des Franciscains Séculiers, Ofs) sắp bị
lôi ra“đóng đinh” thì con phải lên tiếng xác quyết Dòng PSTT là…MỘT DÒNG TU ! Và nếu một số anh em
mình vẫn tiếp tục phủ nhận tính thiêng liêng nầy thì con đành phải nghiêm khắc coi họ là quân phản (linh) đạo
Phan Sinh ! Như vậy con có phải bị lửa hỏa ngục thiêu đốt…chăng, Chúa ơi !
** “Vậy, nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ’ mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với
anh, thì hãy để lại của lễ đó trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ấy trước đã, rồi trở lại dâng lễ vật của
mình.”(Mt 5,23-24).
- Lạy Chúa con ! Con chẳng còn biết làm cách nào để làm hòa với người anh em bất bình với con khi con đi
bước trước giải thích quan điểm của mình về tính “hèn mọn đích thực” theo linh đạo Phan Sinh cũng như về
sự quyết tâm xác định Huynh Đệ Đoàn ISAVE-Montreal là MỘT DÒNG TU Tại Thế bất di bất dịch với người
anh em nầy cùng như với những anh em đồng tu đức khác… Nhưng hỡi ơi, hoài công! Bàn tay con đưa ra

không được nắm bắt qua lần Tu nghị bầu cử Tân Ban Phục Vụ, tháng 9/2019 vừa qua. Bàn tay đưa ra…vô
vọng chờ được bắt, con chỉ còn biết đưa hai tay lên cao “hốt” gió rì rào làm bạn cho đỡ phải suốt kiếp một
mình một ngựa như người kỵ mã đơn độc thôi, Chúa ôi!
** *“(…) Đừng chỉ trời mà thề, vì trời là ngai Thiên Chúa (…) Nhưng hể ‘có’ thì phải nói ‘có’, ‘không’ thì phải nói
‘không’. Thêm thắt điều chi là do ác quỷ.”(Mt 5, 33-38)
Con hiểu ra là con cái Chúa không được làm chứng gian hay thề dối (parjure), nhứt là giơ tay lên thề trước
bàn thờ Chúa. Thế thì con có nên vạch trần hành vi “phạm thượng” trầm trọng nầy nếu anh em mình cố tình
vấp phạm trước Cộng Đoàn…chăng? Và hành xử như thế, con có đắc tội không biết tha thứ dù đã được Ơn
Trên thứ tha, không biết yêu thương dù đã được Thiên Chúa hết lòng thương yêu…chăng, Lạy Chúa con !
-0-0-0Nhưng rồi cơn Đại dịch Covid-19 (loại Virus vốn khởi phát từ Vũ Hán) đột ngột kéo tới trong Mùa Chay phủ
chụp lên đầu con cái Chúa: Những tâm tình với Chúa trên đây của “nhỏ-bé-thôi” con phải nhường chỗ cho
những tiếng kêu than cầu cứu đích thực hơn, khẩn thiết hơn của nhân loại từ vực sâu u tối thống thiết kêu lên
Chúa, Chúa ơi !
Chưa xác định là thiên tai hay nhân tai nhưng Đại dịch hứa hẹn gây tác hại ngang ngửa với Cơn Hồng Thủy.
Liệu sẽ phải có sự tái diễn chuẩn bị một “Arche de Noë” nữa du hành trong vũ trụ tìm bến đỗ trên một hành
tinh xa lạ nào đó trong dải Ngân Hà…chăng?
Nếu so với Đại dịch cúm Tây-Ban-Nha (grippe espagnole) năm 1948 với số
vướng bịnh toàn cầu trên dưới 500 triệu và số tử vong trên dưới 100 triệu
(theo Viện Pasteur, có từ 20 tới 50 triệu người chết và có thể lên tới 100 triệu
theo các tái ước lượng mới sau nầy, nghĩa là 2.5 tới 5% dân sô thế giới lúc
bấy giờ), trong số nầy, Canada trên dưới 500 ngàn lìa trần và Hoa Kỳ trên
dưới 800 ngàn qua đời, thì tới giờ nầy, 02 tháng 5/2020, trên thế giới đã 3 triệu
459 ngàn 900 người vướng Virus-Vũ Hán, với số tử vong 243 ngàn 457. Dĩ
nhiên đây chỉ là con số tạm thời có thể tăng thêm trong những ngày tới. Thế
nhưng so với số nạn nhân khổng lồ của Đại dịch cúm 1948 thì chưa đến độ
khiến phải báo động sắp tận thế vì Corona Virus-Vũ Hán ! Chưa kể các thiết bị y tế năm 1948 chưa tân tiến
như hiện nay, giữa thế kỷ 21…Thế mà nhân loại vẫn tồn tại và tiếp tục sanh sôi nẩy nở đều đặn, cho dù đã trải
qua hai cuộc Thế Chiến kết thúc với 2 quả bom nguyên tử thả xuống Hiroshima và Nagasaki, chiến tranh Triều
Tiên và gần đây, Chiến tranh Việt Nam mang sắc thái Apocalypse !
Có lẽ đã đến lúc cùng đọc lại “Dịch Hạch” (La Peste), tác phẩm của nhà văn quá cố Albert Camus để nhận ra
sự đoàn kết góp sức chống thiên tai xảy ra năm 1940 tại thành phố Oran (Algérie) vì diễn tiến cơn dịch nầy có
nhiều sự kiện tương tợ như Đại dịch Covid-19. Hãy cùng xem bản tóm lược về các nhân vật chính dính dấp
tới việc đương đầu với cơn dịch hạch :
Bác sĩ Bernard Rieux: nhân vật trung tâm của Dịch hạch. Ông cùng với bạn bè và đồng nghiệp lao vào cuộc
chiến đấu với bệnh dịch để cứu thành phố Oran. Rieux có suy nghĩ đơn giản, rõ ràng nhưng quyết liệt: "nếu
không điên thì cũng mù, không mù thì cũng hèn nhát mới cam chịu buông tay trước dịch hạch", "sức lực tôi
đến đâu thì tôi bảo vệ họ đến đó...". Những lời nói và hành động của Rieux đã thuyết phục được nhiều người,
như nhà báo Rambert hay linh mục Paneloux. Bản thân Rieux, chính trong thời gian dịch hạch vợ ông ốm đau
phải đi điều dưỡng và khi bà chết Rieux cũng không được gặp.
 Jean Tarrou: anh là một trí thức xuất thân danh giá, nhưng chán ghét cuộc sống của chính mình.
Tarrou giã từ cuộc đời nhung lụa sau một lần chứng kiến cha mình - một chưởng lý - buộc tội hành
hình một bị cáo. Anh lưu lạc qua nhiều nước, tham gia vào nhiều cuộc chiến đấu. Tarrou xuất hiện ở
Oran một cách bí ẩn, luôn ghi chép những sự kiện của thành phố vào cuốn sổ tay của mình. Là người
đáng lẽ đứng ngoài cuộc, nhưng anh đã tình nguyện cùng Rieux chống lại bệnh dịch.
 Raymond Rambert: phóng viên của một tờ báo ở Paris đến Oran điều tra về cuộc sống ở đây. Dịch
hạch làm anh kẹt lại thành phố, không thể trở về với người yêu. Ban đầu Rambert luôn cho mình là kẻ
ngoài cuộc, anh tìm mọi cách để thoát khỏi Oran. Nhưng chính khi có cơ hội thì anh quyết định ở lại.
Những hành động của Rieux và Tarrou đã thuyết phục Rambert.
 Cha Paneloux: ban đầu ông coi bệnh dịch là sự trừng phạt của Chúa, và những con chiên phải yên
lòng đón nhận. Nhưng cuối cùng ông đã bị thuyết phục bởi Rieux, và nhất là sau khi chứng kiến cái

chết của con trai ngài dự thẩm Othon. Trong buổi cầu kinh thứ hai, cha Paneloux đã kêu gọi: "Hỡi
những người anh em, chúng ta phải là những người ở lại." Bản thân ông cũng tự nguyện tham gia vào
đội cứu chữa.
 Joseph Grand: một nhân viên ở tòa thị chính. Anh ta có mơ ước trở thành nhà văn, thường sửa đi sửa
lại một câu văn của mình. Grand cũng tham gia vào đội tình nguyện.
 Cottard: Một kẻ cơ hội, tìm cách kiếm lợi nhờ dịch hạch.
Chắc chúng ta đồng ý dịch hạch 1940 cũng có những cảnh thương tâm giống với Đại dịch Covid-19 !!!
*Vài tương đồng chính yếu:




Bản thân Rieux, chính trong thời gian dịch hạch vợ ông ốm đau phải đi điều dưỡng và khi bà chết
Rieux cũng không được gặp. Covid-19 cũng đầy cảnh thân quyến không thấy mặt lúc ông bà, cha mẹ,
anh chị em trút hơi thở cuối cùng. Đau đớn hơn nữa là bị cấm cửa thăm nom người thân thuộc (nội bất
xuất, ngoại bất nhập!). Và số người dự tang lễ bị hạn chế tối đa.
Cottard: Một kẻ cơ hội (nhưng đơn lẻ), tìm cách kiếm lợi nhờ dịch hạch. Covid-19 : tăng giá thực phẩm,
đầu cơ tích trữ nhu yếu phẩm, các tiện nghi vệ sinh, vài loại thuốc thông dụng, nhất là trục lợi bất hợp
pháp các loại khẩu trang (cấu kết làm ăn qui mô, mưu mẹo, lọc lừa)

*Vài dị biệt đáng kể :



Dịch hạch 1940 : tự giác cô lập (quarantaine), Covid-19 : bắt buộc cách ly (confinement), nghiêm phạt
nếu vi phạm.
1940 : chỉ riêng thành phố Oran bị dịch (épidémie) hạch. 2019-2020 : Đại dịch (pandémie). Chống dịch
hạch 1940 : nhất trí, đoàn kết. Chống Covid-19 : không có sự phối hợp chặt chẽ giữa Cơ quan Y tế
Thế giới (WHO) với các cơ quan Y tế của các quốc gia bị vi khuẩn Vũ Hán lây lan trầm trọng. Phá kỷ
lục về tốc độ gia tăng nhiễm bệnh và tử vong.

Ngoài ra, còn phải kể sự dị biệt về cách phòng chống Covid-19 giữa WHO và các quốc gia đang bị lây lan.
Chưa kể sự chống phá nhau giữa các đảng phái, phe nhóm nay trong các nước đang đương đầu với đại dịch
–nếu không muốn nói ‘thọc gậy bánh xe’, khuấy phá những vị có trách nhiệm ngăn ngừa những tác hại kinh
khiếp của đại dịch, chẳng những về vấn đề sức khỏe mà còn là trên đời sống kinh tế của dân chúng. Rõ nét
và nặng nề nhất là tại Hoa Kỳ. Tại Canada cũng có sự ‘va chạm’ giữa Liên Bang và các Tỉnh Bang, dễ nhận ra
nhất là giữa Ottawa và Québec.
-0-0-0Thực ra, với Đại dịch Covid-19, với số tử vong hầu như hoàn toàn không đoán trước, ít ai không hốt hoảng với
hậu quả là tâm tính cũng bấn loạn, đưa tới những phản ứng bất bình thường đối với gia đình cùng bị
‘confiné’ : gây gổ, tranh cãi, bạo hành - đôi khi xảy ra án mạng. Nhưng chắc chắn không ai phủ nhận sự hy
sinh tột đỉnh của “các thiên thần áo trắng” tận tụy chăm sóc những nạn nhân của Đại dịch Corona-Vũ Hán đến
độ một số đã phải vĩnh viễn lìa trần (chỉ riêng ở Ý 100 bác sĩ, ở Pháp cũng trên dưới 100 bác sĩ đã qua đời vì
cứu bịnh nhân vướng Covid-19).
Chưa kể, vâng lời Đức Giáo Hoàng, đến với giáo dân nhuốm bệnh Corona Virus-Vũ Hán để ủi an, nâng đỡ
tinh thần, trên dưới 80 linh mục đã về với Chúa.
Cũng qua đại dịch 2020 nầy, chúng ta thấy số tinh thần phục vụ cao độ của các thiện nguyện viên.
Dĩ nhiên không phải tất cả đều màu hồng. Ngoại trừ vài trường hợp đơn lẻ. hầu hết mọi người đều cô gắng tối
đa tuân hành các quy định nhằm ngăn ngừa Covid-19 bùng phát lây lan dữ dội. Cũng không ít trường hợp
hàng xóm láng giềng tương trợ nhau…
Có lẽ với cơn đại dịch sát hại như một sát thủ vô hình, mọi người thấu đáo hơn thân phận mỏng dòn của
mình. Và được thuyết phục nhiều hơn rằng tất cả đều phù du, vô thường…
********
Trong cơn hoạn nạn, nguy khổn, con người cảm thấy găn bó (solidaire) hơn với đồng loại, trong tinh thần liên
đới trách nhiệm để cùng chung sức đương đầu với các hiểm họa diệt vong. Và cho dù bên cạnh những hành
động cao thượng, thánh thiện không thể không đề cao, cảm phục vẫn có những hành vi hạ cấp, nhơ nhớp,

hoạt đầu lợi dụng tình thế trục lợi cá nhân đáng phỉ nhổ, lố nhố như những ‘ốc đảo’ sần sù trong đại đương
yêu thương, chia sẻ, tương thân, tương trợ, tương ái của những tâm hồn đầy thiện chí xả thân cứu trợ đồng
loại.
Hơn lúc nào hết tư tưởng của Albert Camus nhắc nhở mọi người chớ khinh bạc sinh vật ưu đẳng mà Thượng
Đế đã sáng tạo : “Nơi con người, có nhiều điều đáng ngưỡng mộ hơn những việc đáng khinh bỉ”
(“Il y a dans les hommes plus de choses à admirer que de choses à mépriser.”
Albert Camus, extrait de « la peste » )
Riêng về nguyên nhân đưa đến Đại dịch Covid-19: Hậu quả nào cũng có nguyên nhân.
Nếu Covid-19 do nhân tạo từ Corona Virus-Vũ Hán…Xì Hơi Chết Người thì… Nhân nào quả nấy ! Trời sẽ
không dung, đất sẽ không tha!
Xin hãy cùng chờ xem!
Thôn trang Rêu-Phong, mùa Xuân 2020
Nbt Lê Tấn Lộc

