Ngộ
HELENA, Montana (AP – Cảnh sát trưởng thành phố Helena (thủ phủ của
tiểu bang Montana, tây bắc Mỹ),ông Troy McGee, cho hay ngay sau nửa đêm
ngày thứ hai 21.1.2013, một người đàn ông che mặt bước vào tiệm Papa John's,
chuyên bán bánh pizza, và đưa cho người đứng ở quầy một tờ giấy đòi phải nộp
tiền.
Người thâu ngân mở két trao tiền, nhưng người đàn ông bỗng bật khóc và nói
rằng ông chỉ muốn có cái ăn cho gia đình.
Người thâu ngân đề nghị nướng bánh pizza và ít cánh gà cho “kẻ cướp.”.
Người đàn ông đứng đợi rồi sau đó ôm số thực phẩm đi mất. (V.Giang).
Câu chuyện khiến ta suy nghĩ: ‘nhận ra-dừng lại-cảm hối’ việc làm sai quấy
của mình, gộp cả 3 lại tạm đặt tên chung là “ngộ”… khó có được “ngộ” – con
người mà còn thương cảm kẻ “ngộ” huống là Thiên Chúa – để được ơn “ngộ”
cần có khiêm hạ, thiện chí và phấn đấu.
Phải! “Ngộ” gồm 3 chặng, kẻ đi đến cùng, kẻ dừng ở chặng 2, người chưa vào
đến chặng 1… Ai dám chắc mình “ngộ” được hết mọi việc sai quấy trong đời?
“Ngộ” làm động lòng thương cảm của người lẫn của Chúa vì đất thấp nước
tràn về (khiêm hạ); “Sáng danh Thiên Chúa trên trời, an bình người thiện chí
dưới đất” (thiện chí); và “Ut ameris, amabilis esto” (để được thương, hãy dễ
thương)(phấn đấu).
Nếu gieo Thiện chí trên Khiêm hạ, tưới hoài Phấn đấu, không lâu ta hái được
quả “ngộ”; vì lẽ “ngộ” không tự đến, mà đến thì dắt díu nhau như lời Chúa
dạy:“Ai đã có thì được cho thêm, và sẽ có dư thừa; còn ai không có, thì ngay
cái đang có, cũng sẽ bị lấy mất. (Mt 13,12).
Có “ngộ”…thì đã muộn đối với loài người nhưng không “ngộ” nào đã muộn
đối với Thiên Chúa (anh trộm lành, con trai hoang). Người ta hơn nhau không ở
bằng cấp, tài sản, danh tiếng, chức, tước… mà ở chữ “ngộ”, Chúa chỉ rõ: "Bởi vì
anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm Nước Trời còn họ thì không”.(Mt
13,11); vậy “ngộ” là ơn, là phúc, là đức có khi là ơn gọi… đưa ta ra khỏi bóng
tối dày đặc đến “tội nghiệp” để từng bước đến Nước Trời.
“Ngộ” có nhiều kích cỡ, phẩm chất, đẳng bậc, riêng đẳng bậc thánh nhân
“ngộ” đã đến mức siêu bạt, vd. các thánh tử đạo ‘nhận ra chết xưng danh Chúa
tốt hơn cả sống-dừng lại cuộc sống-tuyên tín bằng cái chết’; nếu đúng hàm
“ngộ” ấy thì đức Bênêđictô XVI ‘nhận ra trách vụ giáo hoàng không đủ sức soi
thế giới “đang mò mẫm”-thoái vị-nêu gương. “Ngộ” được đặt giữa dòng chảy
Phó thác, “ngộ” càng “ngộ”.
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