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Trong muïc ñieåm baùo cuûa trang RFI tieáng Vieät ngaøy 21/02/11 coù moät ñoaïn toâi nghó raát phuø hôïp vôùi chuû ñeà 
trong caùc baøi ñoïc tuaàn naøy neân xin ñöôïc trích ñeå moïi ngöôøi cuøng ñoïc : 
 
« Le Courrier International đưa độc giả đi « Một vòng thế giới nông nghiệp », với một hồ sơ dày cộm đặt ra vấn đề, làm thế nào để 
nuôi sống dân số trên hành tinh chúng ta trong tương lai ? Các phòng thí nghiệm kỹ thuật sinh học hứa hẹn sẽ giúp cải thiện năng 
suất trồng trọt, nhưng điều này vẫn chưa đủ để cân bằng cung và cầu. Các giải pháp khác được đưa ra là hạn chế nạn đầu cơ, 
canh tác phù hợp với sinh thái, ăn ít thịt hơn và tăng thu nhập cho nông dân. Một bài báo trên L’Express cũng báo động về tình 
hình giá cả nguyên vật liệu hiện đang nóng lên trên toàn thế giới, có nguy cơ dẫn đến các cuộc nổi dậy tại các nước nghèo, gây 
lạm phát và làm kìm hãm tăng trưởng. Trong tương lai gần (2011), các nhân tố bất ổn trên thị trường quốc tế sẽ tiếp tục gia tăng. 
Theo dự báo của nhiều chuyên gia phân tích thì vàng, dầu, lương thực… vẫn tiếp tục tăng giá, đặc biệt giá lương thực sẽ tiến tới 
ngưỡng nguy hiểm cho các nước có mức thu nhập trung bình. » 
 
Sau nhöõng phaùt minh khoa hoïc kyø dieäu, nhöõng cuoäc du haønh vaøo vuõ truï meânh moâng, nhöõng khaùm phaù chaán ñoäng 
veà bí maät söï soáng…loaøi ngöôøi chuùng ta trong theá kyû 21 naøy laïi vaãn phaûi quay veà vôùi vaán ñeà muoân thuôû: thöùc aên. 
Kieám aên luoân laø öu tieân haøng ñaàu cuûa moïi loaøi, keå caû loaøi ngöôøi, tuy hình thöùc coù khaùc nhau. Theá maø trong phuùc 
aâm tuaàn naøy Chuùa Gieâsu laïi ñöa ra moät lôøi khuyeân coù veû nhö laïc loõng : « Caùc con chôù aùy naùy lo laéng maø noùi raèng : 
Chuùng ta seõ aên gì, uoáng gì, hoaëc seõ laáy gì maø maëc ? ….Tieân vaøn caùc con haõy tìm kieám nöôùc Thieân Chuùa vaø söï coâng 
chính cuûa Ngöôøi, coøn caùc ñieàu ñoù, Ngöôøi seõ ban theâm cho caùc con. Vaäy caùc con chôù aùy naùy lo laéng veà ngaøy mai. Vì 
ngaøy mai seõ lo cho ngaøy mai. Ngaøy naøo coù söï khoáân khoå cuûa ngaøy aáy » (Mt 6 32-34) 
 
Dó nhieân lôøi Chuùa treân ñaây khoâng coù yù baûo raèng chuùng ta khoâng caàn phaûi ñi laøm ñeå nuoâi sống gia ñình, hay cöù 
naèm một chỗ chôø sung ruïng. Nhöng vaán ñeà ôû ñaây laø chuùng ta ñaët öu tieân cuûa ñôøi mình ôû ñaâu ?« Tieân vaøn caùc 
con haõy tìm kieám nöôùc Thieân Chuùa vaø söï coâng chính cuûa Ngöôøi, coøn caùc ñieàu ñoù, Ngöôøi seõ ban theâm cho caùc 
con ». Coù nghiaõ laø chuùng ta haõy ñaët Chuùa leân treân heát. Haõy quaúng heát gaùnh lo ñi baèng vieäc phoù thaùc cuoäc ñôøi 
mình trong baøn tay Chuùa vaø tin raèng Ngaøi seõ giuùp chuùng ta vöôït qua moïi khoù khaên trong cuoäc soáng. Nhö theá 
chuùng ta seõ saün saøng lao vaøo cuoäc soáng vôùi moät taâm hoàn bình thaûn khoâng coøn phaûi lo sôï thaéng thua ñöôïc maát.
  
Bi kịch lớn nhất trong lịch sử nhaân loaïi laø con ngöôøi luoân laøm treänh höôùng chöông trình cuûa Thieân Chuùa. Bôûi 
vì con ngöôøi khoâng ñaët Chuùa laøm taâm ñieåm cuûa theá giôùi, vaø choái töø uy quyeàn toái thöôïng cuûa Ngaøi.  Con ngöôøi 
luoân coá gaéng ñi tìm nhöõng giaûi phaùp döaï treân nhöõng khaû naêng cuûa mình. Thaät vaäy chuùng ta khoâng ngöøng coá 
gaéng phuïc vuï hai hay nhieàu oâng chuû moät luùc. Quyeàn löïc hay cuûa caûi hay an ninh chieám raát nhieàu naêng löïc vaø 
thôøi giôø cuûa chuùng ta. Neân maëc duø chuùng ta cho raèng chuùng ta tín thaùc vaøo Thieân Chuùa, nhöng chuùng ta laïi lao 
vaøo laøm vieäc cheát boû chæ vì muoán coù theâm moät vaøi ñoàng trong tröông muïc ngaân haøng hay saém theâm moät soá ñoà 
duøng ñeå trong kho, phoøng hôø coù luùc caàn duøng ñeán. 
 
Bao nhieâu lo toan vaø sôï haõi ñaõ laáy ñi haïnh phuùc cuûa chuùng ta, nieàm haïnh phuùc maø ñaùng leõ chuùng ta ñöôïc 
höôûng neáu chuùng ta vui soáng nhö moät ñöùa treû tin vaøo tình yeâu vaø söï chaêm soùc cuûa meï mình. Bôûi vì chuùng ta 
queân raèng töï mình chuùng ta chaúng coù theå ‘laøm cho mình cao theâm moät gang’ naøo caû. Chæ khi chuùng ta ñaët troïn 
nieàm tin vaøo quyeàn naêng cuûa tình yeâu Chuùa chuùng ta môùi tìm thaáy nieàm haïnh phuùc vaø an bình. Taát caû nhöõng 
maùy moùc trong nhaø chæ laø nhöõng khoái nhöïa hay khoái saét voâ duïng neáu chuùng khoâng ñöôïc caém vaøo oå ñieän. Cuõng 
vaäy, cuoäc ñôøi chuùng ta cuõng seõ trôû neân baát khieån duïng neáu chuùng ta khoâng noái keát vaøo Thieân Chuùa. 
 
Neân khi Chuùa Gieâsu daïy chuùng ta, ‘Ñöøng lo laéng veà ngaøy mai’, khoâng phaûi Ngaøi cheâ nhöõng nguoàn taøi löïc cuûa 
con ngöôøi. Chuùng ta caàn phaûi leân keá hoaëch cho töông lai. Chuùng ta phaûi duøng taøi naêng cuûa mình ñeå laøm cho xaõ 
hoäi trôû neân toát ñeïp hôn. Ñieàâu maø Chuùa Gieâsu cheâ traùch ôû ñaây laø chuùng ta ñaõ ñeå nhöõng buoàn phieàn vaø lo laéng 
kìm haõm, laøm chuùng ta khoâng daùm vöôït qua nhöõng giaù trò vaät chaát choùng qua vaø nhöõng quan taâm traàn tuïc maø 
queân ñi hoaëïc ñaùnh maát phaåm giaù laøm ngöôøi vaø laøm con caùi cuûa Thieân Chuùa. 
 
Moái nguy hieåm thöôøng tröïc laø chuùng ta deã ñeå mình ñaém chìm trong nhöõng vaán ñeà traàn tuïc vaø deã trôû neân noâ leä 
cho vaät chaát. Do ñoù, Chuùa Gieâsu nhaéc nhôû chuùng ta raèng chuùng ta laø con caùi yeâu quyù cuûa Thieân Chuùa, vaø chæ 
trong Thieân Chuùa chuùng ta môùi tìm ñöôïc söï an bình vaø nieàm haïnh phuùc thaät. Neân chuùng ta phaûi ñaët töông lai 
chuùng ta trong baøn tay quan phoøng cuûa Ngaøi vaø chæ neân xin Chuùa ban cho nhöõng nhu caàu caàn thieát trong hieän 
taïi maø thoâi. ‘Vì ngaøy mai seõ lo cho ngaøy mai. Ngaøy naøo coù söï khoán khoå cuûa ngaøy aáy’.                                                   
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