LÁ THƯ MỤC VỤ
Nhân về làm đám cưới cho đứa cháu, tôi được các cha rủ đi tham dự lễ truyền chức
phó tế cho 19 thày tại Nhà Thờ Chính Tòa Giáo Phận Long Xuyên sáng Thứ Năm
ngày 16/01/14 vừa qua. Có khoảng hơn 200 linh mục về đồng tế và rất đông các
chủng sinh và các nam nữ tu sĩ và giáo dân tham dự. Thánh lễ khá dài khoảng 2 giờ
vì mỗi nghi thức phải lập lại 19 lần. Các tân phó tế cao thấp khác nhau, tuổi tác
khác nhau, và trước khi nhập đại chúng viện cũng làm nhiều nghề khác nhau. Tôi
nghe nói một trong các tân chức đã là bác sĩ, và một tân chức khác đã từng làm cho công ty du lịch. Tuy khác nhau
nhưng tất cả 19 phó tế đều được Chúa gọi để trở nên các người đi “chài lưới người’ như 4 người thuyền chài trong
bài Phúc Âm của Chúa Nhật tuần này.
Hai ngày sau, tôi làm chủ tế cho thánh lễ hôn phối của đứa cháu trai con của người em áp út kết hôn với một Việt
kiều Mỹ. Cô dâu mới sang Mỹ được gần 5 năm. Cả hai cô dâu và chú rể qua lời kể của gia đình đã quen nhau và
yêu nhau từ hồi còn học lớp 9 vì cùng tuổi nên học cùng lớp và chung một trường. Tiếng gọi của con tim quá tha
thiết đến nỗi cô dâu phải từ bên Mỹ đi đi về về nhiều lần để làm giấy tờ thủ tục kết hôn với chú rể. Gia đình cô dâu
định cư tại thành phố Boston, tiểu bang Massachusetts, vùng Đông Bắc Hoa Kỳ, nên mỗi lần đi về là một hành
trình vạn dặm, thế mà cô ta vẫn vượt qua để được sống gần người mình yêu.
Hai thánh lễ truyền chức và hôn phối nói lên hai “ơn gọi” khác nhau. Trước đây khi nói đến “ơn gọi” chúng ta chỉ
nghĩ đến ơn gọi làm linh mục hay làm tu sĩ, gọi tắt là ơn gọi đi tu. Bây giờ chữ “ơn gọi” được áp dụng cho tất cả
các bậc sống của đời Kitô hữu vì qua Bí tích Thánh tẩy mọi người đều được kêu gọi để trở thành những người đi
‘chài lưới người’, có nghiã là được kêu gọi để sống thực sự ơn gọi của những người môn đệ Chúa Kitô.
vì thế, giống như những ngư phủ lành nghề, chúng ta cũng cần phải có những đức tính căn bản của những người
đánh cá trong công việc chài người về cho Chúa. Sau đây là những đức tính của các ngư phủ:
Đức tính thứ nhất là sự kiên nhẫn. Cần phải học để biết kiên nhẫn chờ cá cắn câu. Nếu cứ nhắc cần lên hay di
chuyển chỗ câu hoài thì sẽ không bao giờ bắt được cá. Những kẻ chài lưới người cũng vậy không bao giờ nên
mong đợi thấy kết qủa của việc truyền giáo ngay tức khắc. Cần phải học để biết chờ đợi.
Đức tính thứ hai là sự can đảm. Các ngư phủ Hy lạp thời cổ luôn cầu xin các vị thần che chở khi ra khơi bằng câu:
“Thuyền tôi bé bỏng, mà biển cả thì mênh mông”. Ngư dân luôn phải sẵn sàng chấp nhận rủi ro và đối diện với
phong ba bão tố. Ngư phủ đánh cá người cũng cần biết rõ mối nguy của việc nói lên sự thật vì sự thật chẳng những
làm mất lòng mà đôi khi có thể làm mình mất mạng.
Đức tính thứ ba là sự khôn ngoan. Người ngư phủ khôn ngoan và kinh nghiệm luôn biết giờ nào tốt nhất để quăng
chài. Cần phải biết lúc nào nên thả lưới, lúc nào không. Người ngư phủ đánh bắt cá người cũng cần khôn ngoan
biết chọn đúng thời điểm. Có lúc người ta sẵn sàng lắng nghe, có lúc họ không muốn nghe gì cả. Có lúc lời nói thật
làm họ động lòng, có lúc lời nói thật lại làm họ thêm cứng lòng. Nên khôn ngoan là biết lúc nào cần nói và lúc nào
nên im lặng.
Đức tính thứ bốn là lựa cá mắc mồi. Có loại cá thích mồi giun (trùng), có loại cá thích mồi tôm…v.v. Để cá cắn
câu thì cần biết cách mắc mồi. Cũng vậy người ngư phủ lưới người cũng cần phải biết dùng những cách khác nhau
để câu bắt các loại người khác nhau. “Cha mẹ sinh con trời sinh tính” nên phải biết tính từng người để lựa phương
pháp cụ thể thích hợp với hoàn cảnh và môi trường mục vụ.
Đức tính thứ năm là biết ẩn mình. Nếu người đánh cá để cho cá biết có người thả câu, ngay cả để cá thấy bóng
mình, cá sẽ không cắn. Ngư phủ lưới người khôn ngoan là người biết giới thiệu cho người khác Chúa Kitô chứ
không phải giới thiệu chính mình. Mục đích chính của ngư phủ luới người là hướng cái nhìn của người khác về
Chúa chứ không phải lôi kéo sự chú ý của người khác về mình.
Xin cho mỗi người chúng ta sống đúng ơn gọi Kitô hữu của mình bằng cách tập luyện cho mình các đức tính cần
thiết của một người ngư phủ lành nghề.
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