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Trước khi các nơi bị đóng cửa để tránh dịch bệnh Virus Vũ Hán lây lan, ở các thành phố lớn 
người ta tranh nhau vơ vét thực phẩm, giấy vệ sinh và nước sát trùng vì sợ khi chính quyền 
đóng cưả không cho đi lại thì sẽ không có thực phẩm để ăn và giấy vệ sinh để xử dụng. 
Cũng vì vơ vét tích trữ cho mình và gia đình mình như vậy, nên thực phẩm, giấy vệ sinh và 
nước sát trùng bị khan hiếm giả tạo. Nhiều người và gia đình thực sự cần đồ ăn và giấy vệ 
sinh ra shop mua thì các kệ hàng trống trơn không kiếm đâu ra một cuộn giấy vệ sinh để 

xài. Gạo, mì, spaghetti, pasta, thịt cá đóng hộp… cũng chẳng còn thứ nào trên kệ. Còn ở các shop thực phẩm Á Châu thì 
giá gạo tăng lên gấp đôi vì có những người vơ vét mua cả hai chục bao gạo về chất trong nhà.  
 
Thời gian đó có một cartoon trên báo Úc được chụp lại post lên FaceBook nói về tình trạng này. Bức tranh biếm họa vẽ 
hai nhân viên y tế đưa một người từ trong nhà ra. Phiá sau có một garage mở cưả cho thấy các bao gạo đang chất đầy 
trong đó. Bên trái vẽ hình một người hàng xóm đứng ngó và hỏi: “Dịch bệnh đã qua rồi sao người này phải đưa đi cấp 
cứu vậy?” Một nhân viên y tế trả lời: “Không phải vì dịch bệnh Covid mà là ngộ độc vì ăn gạo mốc”. Sợ đói trong đại dịch 
rồi tích trữ gạo nhiều quá nên không chết vì dịch bệnh mà sau dịch bệnh lại chết vì bị ngộ độc do ăn gạo mốc.  
 
Tuy đó chỉ là một góc biếm hoạ, nhưng cũng nói lên một sự thực là vì sợ mà người ta không còn phán đoán theo lý trí nữa 
và vì chỉ biết nghĩ đến mình nên không còn biết quan tâm đến người khác nữa. Mình có gạo chất đầy nhà trong khi người 
khác không có lấy chút gạo nấu cơm cho con ăn thì bác ái ở đâu? Nếu giả sử người khác chết đói hay những đưá bé không 
có cơm ăn vì thiếu gạo chỉ vì ta tích trữ gạo vượt nhu cầu của mình và gia đình mình thì ta có yên tâm dửng dưng mặc kệ 
họ không? Hay trong nhà đầy thức ăn mà dính con Virus Vũ Hán thì còn sống mà ăn hết những bao gạo chất trong nhà 
không? 
 
Nỗi sợ vây quanh chúng ta vì cuộc sống bấp bênh và đầy những bất ngờ. Trước khi dịch bệnh bùng phát gây ra nỗi sợ bị 
chết vì Coronavirus và sợ thiếu thực phẩm, thì đời chúng ta cũng đã bị những nỗi sợ quấn lấy chung quanh. Đứa bé sợ xa 
mẹ. Các cô gái sợ già. Còn người già sợ chết. Nỗi sợ xuất hiện dưới mọi hình thức: sợ cô đơn, sợ bệnh tật, sợ phụ bạc, sợ 
tương lai bất trắc, sợ thất nghiệp, sợ nghèo đói, sợ chia ly… Nỗi sợ cứ quấn lấy cuộc đời chúng ta làm chúng ta mất vui, 
làm chúng ta mất bình an, làm chúng ta mất tự do. 
 
Chính vì thế, trong bài Phúc Âm ngắn của Chuá Nhật tuần này chỉ có tám câu mà Chuá Giêsu có ba lần khuyên các môn đệ 
đừng sợ. Đừng sợ người đời, cứ mạnh dạn nói lời của Chuá cách công khai giữa ban ngày hay rao giảng trên trên mái nhà. 
Đừng sợ những kẻ chỉ giết được thân xác vì con ngươi đâu phải chỉ có thân xác mà còn có linh hồn bất tử. Đừng sợ vì 
Chuá chăm sóc ta từng chi tiết, ngay cả đến sợi tóc trên đầu Chuá còn đếm mà! Hơn nữa con chim sẻ nhỏ chẳng có giá trị 
gì mà Chuá còn quan tâm đến nó thì con người rất quý giá trước mặt Chuá tại sao Chuá lại không quan tâm?  
 
Sợ hãi là việc bình thường của kiếp người. Có ai mà không một lần sợ hãi. Chuá Giêsu khuyên các môn đệ đừng xao xuyến 
nhưng chính Ngài cũng đã xao xuyến trước cuộc tử nạn, xao xuyến tột cùng trong Vườn Cây Dầu: linh hồn Thầy buồn đến 
chết…, và có lẽ Ngài cũng xao xuyến trên thập giá: Ôi lạy Chuá! tại sao Chuá bỏ con! Nhưng Ngài đã vượt qua sự sợ hãi, 
đã vượt qua cơn xao xuyến tột cùng để xin vâng uống chén đắng mà Chuá Cha trao cho. Vì thế, sợ hãi không phải là một 
tội. Kitô hưũ cũng không phải là người không biết sợ nhưng là người không để cho nỗi sợ chi phối đời mình, không để cho 
sự sợ hãi làm tê liệt ý chí đến nỗi không dám sống cho chân lý. 
 
Chúng ta cảm thấy an toàn hơn nhờ được sống trong một xã hội tự do, và có đủ thứ bảo hiểm. Nhưng nói cho cùng thì 
việc mua bảo hiểm cũng bắt nguồn từ nỗi sợ hãi mà thôi. Ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra nên mua bảo hiểm cho yên trí. 
Hơn nữa, mỗi người đều có một nỗi sợ riêng mà dù có mua bảo hiểm cũng chẳng hết lo, hết sợ. Nên là Kitô hữu phương 
thế tốt nhất để đối diện với nỗi sợ của mình là niềm tín thác trong tình yêu của Thiên Chuá. Nhờ đó chúng ta mới thấy an 
vui và tự do không còn bị trói buộc bởi các nỗi sợ nữa. Chúng ta chỉ có thể thắng được nỗi sợ hãi, trước hết, là nhờ tin 
vào Thiên Chuá. Ngài là Cha luôn chăm lo, săn sóc chúng ta đến từng sợi tóc. Nếu Chuá quan tâm đến các con chim sẻ, thì 
chắc chắn Ngài sẽ quan tâm đến con người. Thứ đến, chúng ta chỉ có thể thắng được sự sợ hãi nhờ tin vào đời sau vì chết 
không phải là dấu chấm hết. Ngay cả người ta có giết chết chúng ta thì đời ta cũng không chấm hết ở cái chết vì chết là 
cánh cửa bước vào cuộc sống vĩnh cửu. Và cuối cùng chúng ta chỉ có thể thắng được sợ hãi nhờ tin vào Đức Kitô Đấng đã 
khẳng định: Các con hãy can đảm lên vì Thầy đã thắng thế gian. 
 

Như thế, sự can đảm của Kitô hữu được tìm thấy trên sự tin tưởng chắc chắn rằng, dù bất cứ điều gì xảy ra, ta cũng 

không thể trôi dạt khỏi tình yêu của Thiên Chuá. Và cũng biết rằng thời giờ của ta nằm ở trong bàn tay của Thiên Chuá 

mãi mãi; Thiên Chuá sẽ không lià xa hay từ bỏ ta vì ta được bảo bọc muôn đời bởi sự chăm sóc của Thiên Chuá. Nếu tin 

tưởng chắc chắn như vậy thì còn ai làm chúng ta sợ hãi được nưã? 
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