“Bó tay”
Một hiền giả Ấn Độ ngày kia chấm bài các đệ tử luận về một bài thơ của
mình. Có 2 đệ tử, trước khi nộp bài, đã đổi nhau xem trước. Họ cãi nhau ai
cũng cho mình đúng người kia sai… rồi nộp bài, hồi hộp chờ xem thầy phán
quyết.Xem bài của từng người thầy đều gật đầu khen. Đến bàicủa 2 đệ tử, bài
nào thầy cũng gật đầu khen. Một trong 2 anh thưa:
- Thưa thầy, bảo rằng bài của các bạn khác đều đúng, con không dám nói, vì
con không được biết họ viết gì. Nhưng bảo bài của anh này đúng thì chắc chắn
không thể được!Vì thầy đã gật đầu khen bài của con rồi. Chủ trương của 2 con
ngược nhau, hễ anh tađúng thì con sai, mà con đúng thì anh taphải sai!
Ông thầy mỉm cười, ôn tồn bảo:
- Hai trò đều luận bàn đúng!Vì trình độ hiểu biết của mỗi trò có cái giới hạn
riêng. Không thể bảo ai sai được! Bài thơ của thầy như ánh nắng mặt trời,mỗi
loài hoa nhờ ánh nắng mà nở, nhưng mỗi hoa mỗi hương mỗi sắc. Sao có thể
bảo hoa này đúng hoa kia sai?
Chuyện trên nhắc nhớ: - Mỗi người khác nhau với những giới hạn riêng,
không thể đòi hỏi người khác giống ý mình – Cần tôn trọng và chấp nhận nhau.
Thật vậy! Người ta quá khác nhau do nhiều nguyên cơ như nòi giống, môi
trường, giáo dục, tín ngưỡng… Không đoàn thể, huy hiệu, đồng phục, quyền
lực… nào đúc rập khuôn mọi người như nhau. Thay vì khuyên răn, chỉ trích, lên
án, đòi hỏi… thì chấp nhận và học hỏi nhau.
Linh mục nhạc sư Tiến Dũng -sau khi ra trường trở lại thăm thầy cũ- lận theo
một nhạc phẩm mới soạn để sẵn tiện nhờ thầy “ngó qua”. Cầm tác phẩm thầy
cũ nói:
- Thôi! Giờ không còn là lúc chấm bài, mà phải tìm xem trong này có gì hay
để học hỏi.
Riêng nói về việc phải chấp nhận những giới hạn nơi người khác, chúng ta
nên học cách “bó tay” của Chúa. “Bó tay” là xuề xòa chịu thua trước cái giới
hạn của người rồi chấp nhận và chiều theo cái giới hạn đó. Chúa từng “bó tay”
để kệ Phêrô chối thầy; Chúa “bó tay” khi Giáo hội quyết tử chiến với Hồi giáo;
“bó tay” khi Giáo hội sai lầm trong vụ án Galilée, trong vụ thiêu sống nữ thánh
Jeanne d’Arc… dù Chúa có thể “khều nhẹ” nhắc nhở; “bó tay” với những vụ
giáo hoàng giả, những vụ tiếm quyền tại Vatican và còn “bó tay” dài dài trước
mê muội của con người; ai trong chúng ta Chúa không “bó tay”!
Theo đó, ơn thánh không phải là doping (chất kích thích bị cấm trong thi đấu
thể thao); còn ý bề trên không phải là Ý Chúa.
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