LÁ THƯ MỤC VỤ
Một năm mới nữa lại đến. Mới đó mà tôi và cha Hồng đã về làm việc với Cộng Đoàn tròn 6
năm, và tính đến cuối tuần này trong vòng 6 năm qua tôi và cha Hồng đã rửa tội cho 342 người,
kể cả người lớn lẫn trẻ em. Như vậy trung bình mỗi năm có thêm 57 người chính thức gia nhập
vào cộng đoàn, chia bình quân thì mỗi tuần gia đình cộng đoàn có thêm một người, không kể
các du học sinh, các người nhập cư theo diện lao động được ở lại, và mới đây có thêm mấy
chục anh chị em tị nạn nữa.
Tôi mới đọc được một câu chuyện thú vị về ông Mikhail Gorbachev, người làm Liên Bang Xô
Viết chuyển mình, rồi tan rã kéo theo sự tan rã của khối Cộng Sản Đông Âu. Khi còn bé, bà
ngoại và mẹ ông đã lén mang ông đi rửa tội theo nghi lễ Chính Thống Giáo. Hai người đàn bà
này có đức tin rất mạnh nên họ treo ảnh Chúa Giêsu ở tất cả các căn phòng trong nhà, thấy vậy bố ông, một người
Cộng Sản cuồng tín, cũng mang ảnh của Stalin treo bên cạnh ảnh của Chúa Giêsu trong tất cả các căn phòng. Chắc
chắn bí tích rửa tội có ảnh hưởng đến cuộc đời của ông Gorbachev sau này vì sau khi bức tường Bá Linh sụp đổ,
chính ông đã đến Vatican gặp Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, và cuộc tiếp kiến riêng này kéo dài 70
phút. Đức tin ông nhận được từ bà ngoại và mẹ ông có thể đã giúp ông làm những chọn lựa và những quyết định
sáng suốt để thay đổi bản đồ điạ chính trị thế giới và làm ảnh hưởng đến cuộc đời nhiều người.
Hai năm trước, trong ngày lễ Chúa Giêsu chịu phép rừa, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã rửa tội cho 32 em bé, và
ngài đã giảng một bài giảng ngắn gọn nhưng súc tích về vai trò của cha mẹ trong việc truyền lại đức tin cho con
cháu. Tôi xin được trích lại một đoạn quan trọng trong bài giảng của ngài như sau:
“…Trước khi về trời Chúa Giêsu đã truyền cho chúng ta đi khắp thế gian để rửa tội cho muôn dân, từ lúc đó đến
giờ điều ấy đã trở thành một chuỗi giây liên tục: các em bé được rửa tội, rồi đến các con của chúng, rồi đến các
con của con chúng….và hôm nay chuỗi giây ấy lại được tiếp tục.
Các em bé được nối vào chuỗi giây vì cha mẹ mang con mình đi rửa tội, rồi sau khi các đứa trẻ này lớn lên
chúng sẽ là người mang con hay cháu của chúng đi rửa tội, và đấy chính là chuỗi giây đức tin! Điều này có ý
nghiã gì? Có nghiã là cha mẹ chính là người lưu truyền đức tin. Cha mẹ có bổn phận truyền đức tin của mình cho
con cái. Đức tin là một di sản tuyệt đẹp mà cha mẹ để lại cho con cái. Các bậc làm cha mẹ hãy luôn nghĩ đến việc
truyền đức tin của mình tới con cái.”
Ông nội tôi trở lại đạo Công Giáo khi kết hôn với bà nội tôi nhờ mẹ của bà nội tôi khuyên con mình: “nên lấy nó để
cứu vớt linh hồn nó” vì gia đình bên bà nội tôi là đạo gốc nhiều đời. Tôi nghe mẹ tôi kể lại trong dòng họ của bà
nội có hai người em họ của bà là linh mục, đến thệ hệ của ba tôi và các bác các cô các chú không có ai đi tu, nhưng
đến thế hệ chúng tôi có tôi và ông anh con bà cô làm linh mục, và thế hệ cháu có bốn linh mục và một bà sơ. Như
thế, đức tin đã được truyền lại cho các thế hệ trong dòng họ của tôi là một di sản quý giá mà tôi được thừa hưởng.
Tôi không có một kỷ niệm nào với bà nội vì khi còn bé gia đình tôi ở miền Trung, đến khi về sống gần bên nội thì
bà đã khuất núi, nhưng qua các cô tôi thấy được đức tin mà bà đã truyền lại cho con cháu là một đức tin tuy đơn sơ
nhưng thật mãnh liệt. Đức tin mà bà nội tôi để lại đã lưu truyền qua con của bà đến các cháu và các chắt nhờ thế
chuỗi giây đức tin đã được nối với nhau liên tục qua nhiều thế hệ.
Trong ngày lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa, Giáo Hội nhắc nhớ chúng ta về bổn phận phải truyền tải đức tin theo
mệnh lệnh của thày chí thánh “Các con hãy đi giảng dạy muôn dân, rửa tội cho họ nhân danh Cha và Con và
Thánh Thần” (Mt 28:19). Truyền tải đức tin không chỉ bằng việc mang con cháu đến nhà thờ để lãnh Bí tích Thánh
tẩy, mà còn bằng việc làm gương sáng cho con cháu, bằng việc dạy con cháu cầu nguyện, bằng việc thúc dục con
cháu đi dự lễ và tham gia vào các công việc phụng vụ hay sinh hoạt trong các hội đoàn. Hơn nữa, cần phải sống
đức tin bằng cách thực hành lời Chúa dạy trong đời sống của mình vì con cái luôn học theo cha mẹ chúng từ cách
nói năng, cách ăn uống, cách ứng xử. Người Nhật có phương pháp nuôi dạy con cái rất hay và một điểm trong
phương pháp này nhấn mạnh đến môi trường nơi trẻ lớn lên: “Môi trường nuôi dạy con cái rất quan trọng. Khó có
thể dạy dỗ một đứa trẻ nên người trong một gia đình hay có xung đột, một trường học nhiều trẻ hư hay một khu
phố có tệ nạn.” Do đó, ngoài việc tạo cho gia đình mình thành một môi trường sống và hành đạo lành mạnh, thì
mang con cháu tới nhà thờ cho các cháu sinh hoạt với các trẻ khác cũng là tạo cho các cháu có một môi trường phát
triển đức tin bền vững, để sau này khi trưởng thành các cháu sẽ lại tiếp tục chuỗi giây đức tin mà cha ông đã truyền
lại. Như thế chúng ta sẽ không hổ thẹn là con cháu của các Anh Hùng Tử Đạo Việt Nam.
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