LÁ THƯ MỤC VỤ
Ba năm coi xứ tại Corrigin-Kulin tôi đã nhiều lần dẫn du khách đi thăm “Wave
Rock” (Hòn đá Sóng). Hòn đá này có hình thù như một ngọn sóng lớn nổi lên giữa
biển là vùng đất bằng chung quanh. Hòn đá này nằm ở họ lẻ xa nhất của giáo xứ là
thị trấn Hyden và nó là một phần của ngọn đồi đá cách thị trấn khoảng 3 cây số gọi
là Hyden Rock.
Theo như các nhà điạ chất thì Hòn đá Sóng đã có mặt ở đó cách đây khoảng 2,700 triệu năm tức từ lúc chưa có loài
khủng long xuất hiện trên trái đất.Hòn đá này thuộc loại đá hoa cương (đá cát, granite), do tác động của gió mưa
qua nhiều thiên niên kỷ đã bào mòn mặt phiá tây của hòn đá làm nó lõm dần vào tạo nên một mái vòm cong như
ngọn sóng vươn lên trên mặt biển, cộng thêm nước mưa từ trên bề mặt của hòn đá chảy xuống lâu ngày tạo thành
những vệt đậm nhạt khác nhau càng làm cho nó giống ngọn sóng hơn.
Đá tượng trưng cho những gì cứng cáp, mạnh mẽ, bền vững.Và vì nó cứng cáp bền vững nên người ta thường dùng
đá làm nền móng để xây dựng các tòa nhà lớn, kiên cố trước khi phát minh ra xi măng cốt sắt. Vì nó là một biểu
tượng cho sự cứng cáp bền vững để xây nền móng nên trong bài Phúc Âm hôm nay sau khi tuyên xưng “Thầy là
Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng Sống”, Chúa Giêsu đã đổi tên cho Simon thành Phêrô nghiã là Đá:“Hỡi Simon
con ông Giona….Con là Đá, trên đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy” (Mt 16:17-18).
Ai trong chúng ta cũng thuộc lòng cuộc đời của thánh Phêrô nên đều biết rõ cuộc đời của ngài không phải lúc nào
cũng cứng cáp mạnh mẽ như tên Chúa đặt cho. Ngay sau đoạn Phúc Âm của Chúa Nhật tuần này tức là sau khi
tuyên xưng “Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống” là ngài đã cản mũi kỳ đà Chúa đừng lên Giêrusalem để
chịu chết nên bị mắng là “Hỡi Satan…con làm cớ cho Thầy vấp phạm” (Mt 16:21-23). Rồi chối Thầy leo lẻo lúc
Thầy đang bị hành hạ, và trốn biệt không thấy mặt mũi đâu lúc Thầy vác thánh giá và bị đóng đinh. Nhìn theo góc
nhìn này chúng ta thấy ngài “người” qúa nên không phải là mẫu mực của một vị thánh lý tưởng, hay một người lý
tưởng để làm đầu của Hội Thánh Chúa Kitô.
“Nước chảy, đá mòn”.Đá dù cứng nhưng bị dòng nuớc tuy mềm chảy hoài qua cũng làm đá mòn dần với tháng
năm. Đá dù cứng nhưng gió cát thổi hòai trên mặt đá cũng dần bào mòn nó thành một ngọn sóng chơ vơ giữa đất
trời. Do đó đức tin của chúng ta cũng luôn bị chao đảo giữa những thử thách của cuộc sống, hay bị bào mòn với
thời gian. Thánh Phêrô là một con người như tất cả chúng ta. Ngài cũng có những lúc mạnh mẽ hay những lúc yếu
mềm, có lúc trung thành cũng như có khi phản bội. Theo tôi thánh Phêrô tuy không là một vị thánh lý tưởng hay
một nhà lãnh đạo lý tưởng, nhưng ngài thật gần gũi với mọi người chúng ta.
Qua cuộc đời của Thánh Phêrô chúng ta học được một bài học của niềm hy vọng.Dù lầm lỗi của chúng ta có lớn
đến bao nhiêu chúng ta cũng không bao giờ nên đánh mất niềm trông cậy vào lòng thương xót của Chúa.Tội bán
Chúa của Giuđa và tội chối Chúa của Phêrô tương đương nhau vì cả hai cùng phản bội Thầy mình.Nhưng Giuđa vì
mất niềm hy vọng vào lòng thương xót của Chúa nên đã thắt cổ tự tử, vì thế vĩnh viễn đánh mất mối tương quan
với Chúa. Trong khi đó Phêrô, dưới cái nhìn của Thầy, đã hối hận ăn năn tội lỗi của mình nhờ đó được ơn tha thứ
và niềm hy vọng để sống mà chuộc lại lầm lỗi, nên có cơ hội hy sinh chính thân mình để chứng minh tình yêu với
Thầy chí thánh. Tội giống nhau, nhưng hai cái chết khác nhau.Cái khác biệt ở đây là lòng trông cậy vào tình yêu
bao la của Chúa. Một người chết vì tuyệt vọng nên đã không còn cơ hội để thấy Thầy phục sinh, người kia chết
trong niềm hy vọng được phục sinh với Thầy vì đã tận mắt thấy Đấng Phục Sinh.
Tôi xin được kết thúc lá thư tuần này với lời nguyện mà tôi đọc được trên trang nhà tinmung.net:
Lạy Chúa,Chúng con không hiểu tại sao Chúa chọn Simon, một người đánh cá ít học và đã lập gia đình, để
làm vị Giáo Hoàng đầu tiên của Giáo Hội.Chúa xây dựng Giáo Hội trên một tảng đá mong manh, để ai nấy ngất
ngây trước quyền năng của Chúa.
Hôm nay Chúa cũng gọi chúng con theo Chúa, sống cho Chúa, đặt Chúa lên trên mọi sự: gia đình, sự nghiệp,
người yêu.Chúng con chẳng thể nào từ chối viện cớ mình kém đức kém tài.Chúa đưa chúng con đi xa hơn, đến
những nơi bất ngờ, vì Chúa cần chúng con ở đó.
Xin cho chúng con một chút liều lĩnh của Simon, bỏ mái nhà êm ấm để lên đường, hạnh phúc vì biết mình
đang đi sau Chúa. Amen
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