CẢM THẤY BẤT XỨNG
Nếu chúng ta hành động giống như con người mà chúng ta muốn trở
thành, chúng ta đang sống theo cách để có cuộc sống đạo đức hơn.
Giống như tất cả các bạn, tôi giữ trong tâm trí mình một viễn cảnh
về con người mà tôi muốn trở thành. Hầu hết các buổi sáng, trong
khi tiếng dế hót vào lúc trước bình minh, tôi ra khỏi với chiếc xe đạp,
nhét một ít đồ cần thiết vào túi áo, và lăn bánh trên con đường vắng
vẻ, rợp bóng cây, tới nhà thờ tham dự Thánh Lễ sớm. Một số ngày,
nhịp đạp nhẹ nhàng đưa tôi đi, bình yên và êm đềm. Những lần khác,
nó giống như đi săn, tìm kiếm, trốn tránh.
Vài buổi sáng trước đây, sương mù tỏa lên từ sân bóng, bãi cỏ nơi
tôi đã ngồi hàng giờ để nhìn lũ trẻ nhảy múa với nhau khi một huấn
luyện viên cố gắng tập cho chúng kỹ năng đá bóng đúng. Giống như
hương trầm, sương mù đã làm cho khung cảnh vừa bộc lộ vừa che
giấu bối cảnh cuộc lữ hành hằng ngày của tôi.

Theo nghĩa nào đó, tôi biết chính xác vị trí của mình trên thế giới này và ý định trở thành con
người nào – người chồng, người cha, người con, người bạn, linh mục. Tôi biết mình muốn trở
thành người kiên nhẫn và tử tế, nghĩ đến người khác trước mình, để tìm từ ngữ thích hợp nói với
những người cần nghe.
Tuy nhiên, theo một nghĩa khác, tôi không biết làm thế nào để xác định và hoàn thành tầm nhìn cá
nhân này. Nếu tôi chưa phải là người mà tôi muốn trở thành, tôi tự hỏi mình phải làm sao để đạt
được điều đó. Tất cả chỉ là một đám mây mù bốc lên từ đám cỏ và bay lên trời, một chân trời luôn
thay đổi của sự tự biết mình, của những lựa chọn được và không được thực hiện.
Những hành trình xe đạp của tôi rất quý giá ngay cả khi một số buổi sáng khiến không an tâm.
Thánh Lễ cũng là một dạng hành trình, trong đó chúng ta đồng hành với Chúa Kitô qua cuộc Khổ
Nạn, Sự Chết và Sự Phục Sinh của Ngài. Khi mô tả trải nghiệm tham dự Thánh Lễ, nam diễn viên
Shia LaBeouf đã nói rằng cảm giác như “được tham gia vào điều gì đó rất đặc biệt.”

Tôi cảm thấy sự đặc biệt đó, và trong nhiều cách, tôi cảm thấy không xứng đáng, cả việc đi xe đạp
hằng ngày và tham dự Thánh Lễ. Tôi cũng không chắc điều gì cho phép tôi trải nghiệm. Tôi bối rối
thấy rằng Thiên Chúa tha thứ cho sự hiện diện của tôi.
LaBeouf đã gặp Thánh Lễ vì anh là diễn viên đang tập đóng vai Thánh Lm Padre Pio cho một bộ
phim. Để chuẩn bị, anh theo dõi Thánh Lễ, anh đã nhờ một linh mục giải thích cho anh cách hành
động như một linh mục đích thực khi dâng lễ. Anh mặc lễ phục, học tiếng Latinh, và anh đã diễn.
Điều buồn cười là diễn xuất của anh đã mang khía cạnh thực tế. Thánh Lễ trở thành hiện thực, đã
đưa anh vào một hành trình và biến đổi đời anh.

Có lẽ khi chúng ta suy ngẫm về cuộc đấu tranh để phát triển thành những hình ảnh rất tốt đẹp, rất
sùng đạo, rất hạnh phúc mà chúng ta tạo ra cho chính mình, điều đó không phải là trở nên xứng
đáng và nhiều hơn chỉ đơn giản là thể hiện. Sau cùng, chính Thánh Padre Pio đã viết trong một lá
thư: “Những người dù đã là hoặc lựa chọn trở nên bất xứng không bao giờ sợ hãi về tình trạng bất
xứng.” Tôi cho rằng vấn đề là ngay cả khi chúng ta cảm thấy bất xứng với bức tranh hoàn hảo mà
chúng ta đã sáng tác cho cuộc đời mình, chúng ta cũng không nên để nỗi sợ hãi đó ngăn cản chúng
ta. Ngay cả khi sợ hãi, bạn vẫn diễn cho đến khi nó trở thành hiện thực.

Khi lớn tuổi, thị lực của Thánh Padre Pio yếu đến mức ngài không thể đọc các kinh nguyện trong
Sách Lễ. Tuy nhiên, ngài thuộc lòng Thánh Lễ Cầu Hồn và được bề trên cho phép cử hành mỗi ngày.
Ngài thường im lặng lâu trong các Thánh Lễ, không phải vì quên lời mà vì chìm đắm suy nghĩ, đặc
biệt là khi cầu nguyện cho các linh hồn nơi Luyện Ngục. Ngài cầu nguyện rằng họ sẽ phát triển
thành phiên bản hoàn chỉnh nhất của chính họ và bước vào Thiên Đàng, hạnh phúc và mạnh mẽ.

Người ta không thích những khoảng lặng kéo dài đó, ngay cả các linh mục khác cũng phàn nàn. Tôi
tự hỏi liệu những lời phàn nàn đó có bao giờ khiến Thánh Padre Pio cảm thấy mình là kẻ lừa gạt
hay không? Có lẽ ngài đã dâng lễ sai. Có lẽ ngài không xứng đáng. Hoặc có thể ngài luôn hiểu với sự
tự tin rực lửa rằng ngay cả khi ngài bất toàn, khi thực hiện hành trình Thánh Lễ hằng ngày, ngài đã
được tham gia vào điều gì đó rất đặc biệt.
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