LÁ THƯ MỤC VỤ
Chúng ta đang sống trong thời đại tin học. Thời đại của những thay đổi mau chóng.
Nhất là từ khi có mạng internet toàn cầu, chẳng những kỹ thuật thông tin phát triển
nhanh đến chóng mặt, mà những cách trao đổi thông tin cũng thay đổi nhanh chóng.
Trước kia, chỉ có một cách trao đổi thông tin với nhau là bằng điện thoại hay bằng thư
từ, bây giờ chẳng những người ta dùng điện thoại thông minh để liên lạc, nói chuyện
mà còn có thể làm được nhiều chuyện khác như gởi email, đọc Facebook,
Twitter…đọc sách, xem phim nữa. Trước đây bill điện thoại, điện, nước, gas… chỉ
được gởi qua bưu điện, còn bây giờ hầu hết người ta dùng email để gởi và người trả
có thể trả bằng thẻ tín dụng qua internet banking hay qua Pal-pay. Đó là lý do tại sao hệ thống bưu điện của Úc cứ
tăng tiền tem liên tục. Sang năm mỗi lá thư gởi trong nước phải trả $1 tem vì bây giờ khách hàng càng ngày càng ít
gởi thư nên tiền thu vào ít đi trong khi đó chi phí trả lương cho nhân viên lấy và phát thư vẫn giữ như cũ.
Nhưng bất cứ cái gì trong xã hội loài người đều có hai mặt: tốt và xấu. Ý tưởng ban đầu của hệ thống internet mạng
lưới toàn cầu là để cho mọi người nối kết chia sẻ thông tin với nhau thật nhanh chóng. Và hệ thống này thực sự hữu
ích vì nó giúp cho mọi người trên toàn cầu liên lạc, buôn bán, làm việc chung với nhau một cách tiện lợi và nhanh
chóng. Nhưng nó cũng là một phương tiện được xử dụng để làm hại nhau khi những “tin tặc” (hacker) chui vào hệ
thống để đánh cắp dữ liệu, đánh cắp thông tin cá nhân, đánh cắp tiền của các cá nhân hay của các ngân hàng. Cách
đây vài năm tôi có coi một chương trình phóng sự truyền hình về việc đánh cắp tiền tinh vi từ những tài khoản của
ngân hàng City Bank. Qua hệ thống mạng lưới toàn cầu tin tặc xâm nhập vào hệ thống lưu giữ hồ sơ của ngân hàng
chính tại Mỹ và mỗi ngày họ rút từ mỗi tài khoản một dollar. Vì số tiền nhỏ nên khách hàng không biết và ngân
hàng cũng không để ý. City Bank có hàng triệu khách hàng, nên thử tưởng tượng tin tặc đã đánh cắp được bao
nhiêu triệu Mỹ kim một tháng và City Bank thất thoát bao nhiêu tiền một năm. Khi khám phá ra, City Bank lẳng
lặng theo dõi để truy lùng thủ phạm chứ không dám báo cho khách hàng biết vì sợ họ sẽ rút hết tiền ra và cũng sợ
thủ phạm sẽ lặn mất dấu. Sau một thời gian dài theo dõi họ đã lần được thủ phạm và những đồng phạm. Đây là một
bọn trộm cắp quốc tế. Tin tặc nằm tại Nga, nhưng các đồng phạm thì ở bên Đông Âu. Khi lấy tiền từ các tài khoản
tin tặc bỏ vào một tài khoản riêng sau đó đồng bọn ở Đông Âu ra các ATM rút mỗi lần một ít để chia nhau. Cuối
cùng City Bank đã mật báo cho cảnh sát quốc tế biết, và họ đã bắt được các đồng phạm khi những người này đang
rút tiền, nhưng tin tặc thì không ai đụng được tới hắn vì không biết rõ hắn là ai.
Cũng vậy, phát triển kinh tế mang lại lợi ích nâng cao mức sống của con người lên. Nhưng bởi lòng tham không
đáy và ích kỷ nên khi phát triển kinh tế người ta đồng thời tàn phá môi trường vô tội vạ bằng những hóa chất độc
hại và những khí thải gây ô nhiễm. Đó là lý do tại sao những năm gần đây thiên tai xảy ra thường xuyên hơn bởi
rừng bị tàn phá qúa mức, khí thải cũng nhiều qúa mức làm nhiệt độ tầng khí quyển tăng lên ảnh hưởng đến khí hậu
toàn cầu. Cũng vì nhiệt độ trái đất nóng lên nên băng ở hai cực tan ra làm nước biển dâng lên cao hơn. Theo dự
đoán khoa học nếu tình trạng này tiếp tục thì đến cuối thế kỷ này hai đồng bằng sông Hồng và sông Cửu Long sẽ bị
ngập mặn hầu hết khi mực nước biển tăng lên thêm một mét. Hà nội và Sài gòn cũng sẽ bị ngập lụt thường xuyên
nên các con ‘phố bỗng là dòng sông uốn quanh’ (TCS) sẽ là chuyện xảy ra như cơm bữa.
Trong bài Phúc Âm Chúa Nhật tuần này, sau khi Chúa Giêsu chữa cho một người vừa điếc vừa ngọng nghe được
và nói được thì dân chúng đầy lòng thán phục mà nói rằng ‘Người làm mọi sự tốt đẹp’. Câu nói này cũng chính là
câu nói về việc tạo dựng vũ trụ vạn vật của Thiên Chúa trong sách Sáng Thế Ký: ‘Thiên Chúa thấy mọi sự Ngài đã
làm ra qủa là rất tốt đẹp’ (Stk 1:31). Vũ trụ vạn vật khi Chúa tạo dựng nên đều ‘rất tốt đẹp’, nhưng từ khi con
người sa ngã phạm tội, thì vũ trụ vạn vật trở nên xấu xa không còn tốt đẹp như trước nữa. Ngay cả tương quan giữa
Thiên Chúa với con người cũng bị rạn nứt, và tương quan giữa con người với nhau trở nên thật tồi tệ. Khi Chúa
Giêsu đến, Ngài đã mang sự chữa lành cho thân xác và ơn cứu độ cho linh hồn con người. Ngài bắt đầu lại việc tao
dựng một lần nữa. Từ ban đầu tất cả mọi sự đều tốt đẹp, tội lỗi của con người đã làm hư hỏng tất cả, và bây giờ
Chúa Giêsu mang trả lại sự tươi đẹp mà Thiên Chúa đã ban cho thế giới từ thuở mới tạo thiên lập địa.
Ước chi chúng ta cộng tác với Đức Kitô để ơn sủng của Ngài tái tạo lại tâm hồn và biến đổi con người chúng ta, để
chúng ta cùng với Ngài tái tạo lại thế giới như thuở trời đất còn mới tinh khôi. “Một mình tôi không thể thay đổi
thế giới, nhưng tôi có thể ném một hòn đá trên mặt nước để tạo nên nhiều gợn sóng” (Mẹ Têrêsa).
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