Chân biệt
“Kiêm thính tắc minh” (lắng nghe ý kiến của các bên mới phân biệt được
phải trái). Thành ngữ do diển tích:
Đời Đường Thái Tông, Ngụy Chinh là nhà chính trị lừng danh thiên hạ về
mặt khuyên răn vua chúa.
Một hôm, vua Đường Thái Tông hỏi ông:
- Là vua một nước, làm sao khỏi hồ đồ, biết nhận ra từng việc cách rõ ràng,
chính xác? Ngược lại, do đâu dẫn đến phạm sai lầm?
Ngụy Chinh suy nghĩ giây lát, trả lời:
- Bệ hạ nên lắng nghe ý kiến của các bên, qua đó sẽ rút ra được kết luận
chính xác. Nếu chỉ thiên về ý kiến của một bên tất phiến diện, dễ làm hư việc.
Ngụy Chinh nêu nhiều bài học lịch sử và vạch rõ, nếu vua chỉ tin nghe theo
một phía, ắt dẫn tới hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Ông lấy nhiều thí dụ:
- Do vua Tần II quá tin Triệu Cao mới dẫn tới vạ Vọng Di. Do Lương Vũ Đế
cả tin lời Chu Dị, mà chuốc nỗi nhục ở Đài Thành... Ngược lại, nếu như họ lắng
nghe ý kiến các bên, thì đều có thể tránh được những tai họa ấy.
Đường Thái Tông nghe xong, cảm thấy những lời của Ngụy Chính nói chí lý,
vua gật đầu lia lịa:
- Tốt, tốt lắm.
Chuyện trên gợi vài ý: - là người ai cũng vội nghe một bên – ai cũng muốn
chân biệt (biệt kỳ chân ngụy: phân biệt thật giả) và ai cũng biết “kiêm thính tắc
minh” nhưng không làm được mọi lúc - Chúa Kitô dạy ta cách chân biệt.
Thật! Aicũng -ít là một lần- mắc tật nghe một bên, nhất là khi bên đó giàu,
sang, quyền, thế, đẹp, nặng tình riêng, thân quyến, mang ơn,nịnh, nhanh nhảu
“báo cáo” trước…
Ai cũng muốn chân biệt, cũng muốn “kiêm thính” nhưng nhiều lúc không để
làmhoặc “Kiêm thính” xong vẫn chưa rõ phải trái.
Chúa Kitô dạy ta dùng lòng nhân ái để chân biệt trong mọi tình huống.
Phãi! Lòng nhân ái khiến trí lòng ta bình tĩnh, khiến mọi việc lắng đọng; khi
trong tĩnh ngoài yên sự thật hé lộ. Vụ án phụ nữ ngoại tình, Chúa chỉ phán 2 câu
đầy lòng nhân ái: "Ai trong các ngươi sạch tội, hãy ném đá chị này trước đi"và
"Ta cũng thế, Ta không kết tội chị. Vậy chị hãy đi, và từ nay đừng phạm tội
nữa". (Ga 8,1-11). Sự thật hé lộ là: Chúa Kitô đến không để kết án, nhưng để
cứu vớt ai tin Người - mọi người không nên kết án nhau vì ai cũng đều là tội
nhân.
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