LÁ THƯ MỤC VỤ
Có một bài hát, tuy không phải là quốc ca, nhưng nói được tính cách Úc của chúng ta là
bài I am Australian mà tôi rất thích. Nhưng thích nhất là đoạn sau đây:
We are one, but we are many
And from all the lands on earth we come
We share a dream and sing one voice:
I am, you are, we are Australian
Tôi tạm dịch như sau: ….
Chúng ta là một, tuy chúng ta là số đông
Và từ tất cả mọi miền trên trái đất chúng ta tới đây
Chúng ta chia chung một giấc mơ và hát chung một giọng:
Tôi là, bạn là, chúng ta là người Úc…
Nước Úc là nước đa văn hóa, đa sắc tộc, vì mọi người tới Úc theo từng đợt di dân từ nhiều quốc gia và lục điạ khác
nhau. Tất cả sau một thời gian không lâu, ngay từ thế hệ đầu, đã trở thành Người Úc, cùng chia sẻ một định mệnh,
cùng hợp tác làm việc để cuộc sống chung của mọi người ổn định hơn, sung túc hơn. Trên lục điạ hiền hòa này,
mọi người đối xử với nhau bằng tình người, với sự công bằng, bình đẳng. Advance Australia fair. Chúng ta tự hào
mình là người Úc. “Chúng ta là một, tuy chúng ta là số đông”.
Điều xảy ra tại nước Úc, đã xảy ra cách đây hơn hai ngàn năm trên đất Palestine, vào ngày lễ Ngũ Tuần:
“Khi đến ngày lễ Ngũ Tuần, tất cả các môn đệ đều tề tựu một nơi, bỗng từ trời phát ra tiếng động như tiếng
gió mạnh thổi đến lùa vào đầy nhà nơi họ đang sum họp. Lại có những lưỡi như thể bằng lửa xuất hiện rải rác đậu
trên từng người. Hết thảy mọi người đều được tràn đầy Chúa Thánh Thần, và bắt đầu nói tiếng khác nhau tuỳ theo
Thánh Thần ban cho họ nói. Khi ấy, cư ngụ tại Giêrusalem, có những người Do Thái đạo đức từ khắp các nước
dưới gầm trời tụ về. Nghe tiếng ấy phát ra thì đoàn lũ tuôn đến, tâm trí bỡ ngỡ, vì mỗi người đều nghe các môn đệ
nói tiếng thổ âm của mình”.” (Cv 2:1-5).
Như thế, Chúa Thánh Thần đã làm cho mười một tông đồ nói chung một giọng và mọi người từ khắp gầm trời tụ
về đều hiểu chung một ngôn ngữ.
Sự khai sinh ra nước Úc bởi những di dân đầu tiên đã tạo thành một dân Úc đa văn hóa. Sự khai sinh ra Giáo Hội
trong ngày lễ Ngũ Tuần đã tạo nên một dân mới: Dân Thiên Chúa, một tạo vật mới: Kitô Hữu. “Cũng như chỉ có
một thân thể nhưng có nhiều chi thể, mà các chi thể tuy nhiều nhưng chỉ là một thân thể, thì Chúa Kitô cũng vậy.
Vì chưng trong một Thánh Thần, tất cả chúng ta được thánh tẩy để làm nên một thân thể, cho dù là Dothái hay dân
ngoại, nô lệ hay tự do: tất cả chúng ta đã uống trong một Thánh Thần”. (1Cor 12:12-13)
Cộng đoàn chúng ta tuy là một sắc tộc, một ngôn ngữ, nhưng chúng ta cũng đến từ mọi miền của đất nước
Việtnam. Từ những tỉnh thành khác nhau, từ những giáo phận khác nhau, từ những thôn làng khác nhau, từ những
xứ đạo khác nhau, chúng ta họp lại thành một cộng đoàn. Bắt đầu từ một số gia đình được chính phủ cho định cư ở
thành phố này từ cuối thập niên 70 và đầu thập niên 80 của thế kỷ trước, do nhu cầu tâm linh đã tìm đến nhau để
tham dự thánh lễ chung và lập thành ca đoàn để hát lễ chung. Dần dà, số người đến càng đông rồi hình thành một
cộng đoàn lớn. Cho đến nay chúng ta đã phát triển thành một cộng đoàn sắc tộc sinh hoạt như một giáo xứ của
Tổng Giáo Phận Perth.
Nhưng chúng ta không những chỉ là một cộng đoàn sắc tộc, mà còn là một cộng đoàn đức tin, tức là cộng đoàn
Kitô hữu. Mà cộng đoàn Kitô hữu là một thân thể: Thân Thể Mầu Nhiệm của Đức Kitô. Khi cầu nguyện cho cộng
đoàn những người nhờ lời các tông đồ mà tin, Chúa Giêsu đã không xin cho các cộng đoàn này được phát triển
bằng sức mạnh và quyền lực, mà chỉ xin cho tất cả được hiệp nhất trong Ngài và hiệp nhất với nhau, để Ngài ở đâu
họ cũng ở đó, và để họ được chiêm ngưỡng vinh quang Thiên Chúa (Ga 17:20-26).
Như thế, cộng đoàn chúng ta được mời gọi sống hiệp nhất yêu thương nhau. Mà muốn hiệp nhất yêu thương, ai
trong chúng ta cũng biết rằng cần phải bỏ đi tính ích kỷ của mình, cần phải bỏ đi những tính toán lợi ích cho phe
nhóm mình hay hội đoàn của mình. Có như vậy chúng ta mới thực sự trở nên một trong Chúa, và được chiêm
ngưỡng quyền năng vinh quang Chúa hoạt động nơi chúng ta, như trước kia quyền năng ấy đã hoạt động trong các
tông đồ vào ngày Lễ Ngũ Tuần hơn hai ngàn năm trước, vì “Tất cả chúng ta đã uống trong một Thánh Thần”.
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