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Có rất nhiều hình ảnh nói về thiên chức linh mục. Nhưng nếu xem cuộc đời nầy

là một chuyến đi và tôn giáo là một hành trình, thì hình ảnh một ‘ông lái đò’ có lẽ là
hình ảnh khá thích hợp để diễn tả thiên chức linh mục.
Cuộc đời con người có nhiều khúc
quanh, kẻ thì đi xuôi, người lại về ngược,
kẻ bảo dừng chân nghỉ tý, người lại cứ
miệt mài đếm bước. Người tự tin như
GPS thì ít mà kẻ hoang mang do dự thì
nhiều. Trong những lúc hoang mang đó
nếu gặp một khúc sông cắt ngang, những
tâm hồn phân vân ấy dễ đánh mất niềm
tin và bỏ cuộc.

Rồi hết thế hệ nầy sang thế hệ khác,
từng đoàn người nhờ chiếc đò của ông
mà qua sông. Có những đám cưới mà cô
dâu chú rể âu yếm ngồi trên chiếc đò
của ông thật lãng mạn và đa tình, lòng
ông lúc ấy cũng hoà chung niềm vui của
đôi bạn trẻ đó. Cũng nhiều lúc lòng ông
chĩu nặng với đau buồn vì đò ông chở
một quan tài sang sông mà tang quyến
đang kêu gào đau xót....

Ngay lúc ấy, một ‘ông lái đò’ xuất
hiện, dù ông già nua hay trẻ trung,
đẹp lão hay xấu xí, vẻ bề ngoài
không đáng kể, vì ông xuất hiện
như một vị cứu tinh. Nhờ ông, mọi
người chấp nhận lên chuyến đò do
ông chèo chống, sẽ được đưa sang
bến bờ bên kia an toàn.
Rồi mọi người sẽ rời chiếc đò, để
ông lại với bến đò và con sông, có
kẻ nói nhỏ lời cảm ơn, nhưng cũng
lắm người dửng dưng bỏ đi không
cần nhìn lại. Ông lái đò không
màng những thế thái nhân tình
của trần tục, vì ông là một ‘ông lái
đò’.

Ông miệt mài dùng con đò để nối kết đôi
bờ: Bờ trần thế với bờ thiên quốc. Có
nhiều người quay lại thăm bến đò năm
xưa, bến còn đó, đò còn đây, nhưng ông
lái đò đã đi phương nào rồi. Đẹp thay
‘ông lái đò’, đẹp thay chiếc đò của ông!
Mười năm trước, vào ngày 27 tháng
Chạp 2003, có chàng trai trẻ 38 xuân
xanh, đã khiêm tốn nhưng hiên ngang
lãnh nhận chức vụ ‘Lái Đò Thiêng
Liêng’ tại nhà Dòng Thánh Gioan Tẩy
Giả Đài Trung (Đài Loan). Thân Phụ
Mẫu chàng cùng người em gái út và một
người em bà con (cả hai đều dâng mình
cho Chúa) đã cùng hiện diện để dâng lời
tạ ơn và cầu nguyện cho chàng được lòng
đạo đức, được sự khôn ngoan và được
vững tay chèo.

Chàng nhìn về tương lai, đâu biết được một ngày
nào đó sẽ về lái đò ở giáo xứ Thánh Giuse. Chàng
đã chèo chống rất kiên trì và khéo léo, chàng lại
còn đóng cho bà con một con đò mới. to hơn, chắc
hơn, tiện nghi hơn để bà con sang sông an toàn.
Nay viết những cảm nghĩ nầy với lòng biết ơn,
biết ơn Chúa đã ban cho giáo xứ một vị lái đò
dũng cảm, đạo đức và khôn ngoan, biết ơn chính
ông lái đò đã năng khuyên nhủ bà con siêng năng
quay về với Chủ Nhân Con Đò và tham dự lễ tế
tạ ơn Ngài, biết ơn những hy sinh âm thầm mà
ông lái đò đã vì yêu thương bà con với chiếc đò
mà cam chịu.
Xin Chủ Đò ban cho ông nhiều sức khỏe, nhiều
niềm vui để ông càng hăng say đưa càng nhiều
người sang bến bờ bên kia.”
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