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DỰ ĐOÁN NĂM 2022

Đầu nămmới 2022 – Nhâm Dần, trên Internet tràn ngập các dự đoán và tiên báo về
tương lai. Trong số đó có khá nhiều trang web xử lý các kiểu tính toán và kỳ vọng
của các chuyên gia từ tất cả các lĩnh vực. Các dự đoán được nhiều người chú ý tới
mức đáng ngạc nhiên đối với một xã hội mà chúng ta cho là có lý ở thế kỷ XXI. Tại
sao vậy? Kitô hữu nên có thái độ nào đối với chúng?
Nhưng phổ biến hơn cả là những lời tiên đoán và “lời tiên tri” của những người
sáng suốt và nhìn xa trông rộng về nhiều nguồn gốc khác nhau. Trong số đó, chúng
ta bắt gặp những cách giải thích ít nhiều về các điềm báo và dấu hiệu rõ ràng của
trời đất, trên cơ sở đó những người tiên tri về tương lai cho chúng ta biết những gì

sẽ xảy ra trong năm mới. Người ta hướng đến “Cicer cum Caule” (Latin, nghĩa là “hạt đậu với bắp cải”), các
“nhà tiên tri” Jackowski và Nostradamus, lịch Maya, khoa chiêm tinh, thậm chí là máu của Thánh Gianuariô.
Các dự đoán này được thực hiện trong bầu không khí lo lắng và sợ hãi, nếu không muốn nói là tâm trạng
“ngày tận thế.” Thảm họa và chiến tranh, dịch bệnh và khủng hoảng, thảm họa và xung đột – một số khủng
khiếp hơn và mang tính toàn cầu hơn các thảm họa khác. Tương lai của chúng ta xuất hiện trong các loại
thông báo này thường có màu sắc u ám và bi ai.
1. HIẾU KỲ
Có lẽ sẽ chẳng có gì đặc biệt để nói nếu không phải vì thực tế trong xã hội của chúng ta, vốn luôn tự hào về
tính hợp lý của mình, có những loại dự đoán dường như phổ biến một cách đáng ngạc nhiên. Điều này được
chứng minh bằng số lần nhấp chuột vào các bài có liên quan đến họ. Tại sao lại quan tâm và nhiều cái nhấp
chuột như vậy? Chúng liên quan đức tin như thế nào?
Tôi mạo muội nói rằng lý do chính cho sự phổ biến các dự đoán này là sự nhàm chán và hiếu kỳ, tò mò. Cuối
năm, giai đoạn sau Giáng Sinh, giai đoạn giảm sút của các ngày lễ khiến chúng ta dễ dàng tìm kiếm những trò
giải trí. Chúng ta không nhất thiết phải giải quyết các vấn đề nghiêm trọng – vì có cả năm cho việc đó. Do đó,
chúng ta tự “giải trí” với “những điều ngớ ngẩn” và “sự tò mò.” Rốt cuộc, đại đa số chúng ta sẵn sàng kiên
quyết tuyên bố rằng chúng ta không tin vào tất cả những lời tiên báo đó. Chúng ta cứ “nhấp chuột” như vậy
để giết thời gian, cho bớt nhàm chán, vì sự tò mò ngây ngô nào đó.
2. QUAN NGẠI
Có lẽ lý do thứ hai là sự lo lắng mà những khoảnh khắc đột phá gần như tự nhiên sinh ra trong chúng ta. Cái
cũ kết thúc (một cách tượng trưng, nhưng vẫn còn) và cái mới xuất hiện. Cái cũ không tuyệt vời, nhưng cái
mới chưa biết được. Và chúng ta, được trang bị những tiến bộ công nghệ, thẻ tín dụng và giấy chứng nhận sức
khỏe, tiếp tục trải qua sự lo lắng của con người bình thường về tương lai.
Đối với các nỗi sợ hãi (đặc biệt là các nỗi sợ hãi vô thức hoặc các nỗi sợ hãi mà chúng ta không muốn thừa
nhận ngay cả với chính mình) thì bất kỳ cách “chữa trị” nào cũng tốt. Mặc dù thực tế là chúng ta không thực
sự tin vào chúng và chúng ta biết rằng tất cả những lời tiên tri đó đều được xây dựng trên cơ sở dự báo thời
tiết dân gian, nhưng mong muốn “nhìn vào lá bài của Chúa” đã bén rễ sâu trong chúng ta.
3. TIN GIẢ, TIN RÁC
Thêm vào đó là sự nhầm lẫn thông tin văn hóa ồ ạt. Tình bạn của chúng ta với Internet 30 năm nay đã hoàn
thành nhiệm vụ. Chúng ta đã tạo (và vẫn đang tạo) một thư viện khổng lồ, nơi mà mọi người có thể thêm một
tập khác vào. Nhưng mọi người cũng có thể “lấy ra” bất cứ điều gì mình thấy thích.
Thật không may, hầu hết chúng ta không biết cách điều hướng nó. Các biển báo có tên các phần hầu như
không đọc được, và hầu hết các khách – nói đúng hơn là “cư dân mạng” – không phân biệt được đâu là bộ sưu
tập truyện cổ, luận văn thời Trung Cổ hay bách khoa toàn thư hiện đại. Các thế hệ kế tiếp không được dạy
cách suy nghĩ chín chắn và phân loại các nguồn đáng tin cậy và không đáng tin cậy. Điều này thường khiến
người ta tin rằng “vì người ta đã viết nên phải có một cái gì đó.”
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4. RẮC RỐI
Mỗi người chúng ta đều có những chia sẻ công bằng về những điều rắc rối và thất vọng. Chỉ trên Instagram và
Facebook, đôi khi chúng ta cố gắng giả vờ rằng mọi thứ luôn ổn, theo thứ tự, được ghi chép lại, tất nhiên với
một nụ cười rộng. Trong khi đó, chúng ta trải qua đủ loại khó khăn.
Các lời tiên tri (có thể là u ám nhất), cũng như “kiến thức dành cho người khởi xướng” thuộc nhiều loại khác
nhau, giúp chúng ta đối phó với sự khó chịu. Không chỉ bởi vì chúng là sự đánh lạc hướng, ví dụ “cái vòi bị rò
rỉ của tôi có vấn đề” khi ở đây xuất hiện một loại vi-rút chết người. Nhưng cũng vì họ đưa ra “lời biện minh”
kín đáo và kiểu “giải thoát” khỏi lo lắng về hành động và chất lượng cuộc sống của chính tôi. Các thất bại và
sai lầm của tôi có ý nghĩa gì, nếu thế giới cũng đang hướng tới sự hủy diệt một cách không thể tránh khỏi, và
họ (bất kỳ ai, tốt hơn là khá khó nắm bắt – họ rất xảo quyệt) đang âm mưu thâm độc chống lại những người
có thiện chí như tôi. Tại sao tôi phải nỗ lực để cải thiện bản thân và cải thiện những gì tôi đã thất bại trong các
“mùa giải” trước? Rốt cuộc, những người xa lạ và một âm mưu toàn cầu của những người đi xe đạp do người
chất phác dẫn đầu đang đến!
5. TẦM NHÌN ĐỨC TIN
Có vẻ như chính Đấng Cứu Độ cũng là một phần của dòng dự đoán lạnh lùng về tương lai. Sau cùng, ba trong
số bốn Nhà truyền giáo đề cập bài giảng về “ngày tận thế” của Ngài liên quan tương lai của Thành Thánh và
phần còn lại của thế giới. (x. Mt 24, Mc 13, Lc 21) Nhưng xin lưu ý: Chúa Kitô nhấn mạnh rằng các môn đệ của
Ngài không được tập trung vào chuyện xảy ra điều gì và khi nào. Thậm chí dường như Ngài ngụ ý rằng các sự
kiện khó khăn và khó chịu này sẽ diễn ra ở mọi thế hệ. Thay vào đó, Ngài mời gọi chúng ta “ngẩng đầu lên” và
thấy rằng chúng ta đang chờ đợi một điều gì đó hoàn toàn khác. Không đối với lũ lụt, động đất, dịch bệnh và
chiến tranh, tất nhiên đã xảy ra và có thể tiếp tục xảy ra. Điều chờ đợi của chúng ta là sự tái lâm của Ngài, là
điều mà mùa hè đến trên trái đất và cư dân trên đó, năm này qua năm khác:
Chúa Giêsu nói với các môn đệ: “Anh em hãy xem cây vả cũng như tất cả những cây khác. Khi cây đâm chồi,
anh em nhìn thì đủ biết là mùa hè đã đến gần rồi. Anh em cũng vậy, khi thấy những điều đó xảy ra, thì hãy biết
là Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Thầy bảo thật anh em: thế hệ này sẽ chẳng qua đi, trước khi mọi điều ấy
xảy ra. Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu.” (Lc 21:29-33)
Trong thời gian chờ đợi đầy lo lắng này, Chúa ban cho chúng ta Lời Ngài. Ngài có khả năng soi sáng bóng tối
của sự tồn tại và giải thích cho chúng ta theo quan điểm của Thiên Chúa về những gì chúng ta đang trải qua.
Ngài ban các bí tích cho chúng ta, qua đó Ngài thường xuyên hiện diện với chúng ta trong mọi kinh nghiệm
của chúng ta. Ngài cho chúng ta vô số cơ hội để thực hành tình yêu thương. Đó là chúng ta phải tham dự trong
bất kỳ hoàn cảnh nào theo cách của chúng ta, tất nhiên với điều kiện là chúng ta là môn đệ tử của Ngài. Bởi vì
nếu chúng ta không phải là vậy, việc quan tâm sự dự đoán và tiên đoán liên quan năm mới có thể thực sự
đáng giá. Cho dù họ sẽ bói, hoặc từ một con mèo ở sân sau, các tiên đoán của Baba Yaga hay Thánh Piô Năm
Dấu cũng chỉ khác nhau một chút thôi.
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