
Cậy dựa 
 

Diogenes (404-323TCN,triết giaHy Lạpnổi tiếng khôn ngoan nhưng rất gàn) 
đang nằm phơinắng sáng thì Alexandros Đại Đế (356-323TCN) đến thăm. Thấy 
Diogenes nằm im nhắm mắt, vị Đại Đế, vẫn cứ một mực kính trọng, hỏi:: 

- Thưa Ngài! Nếu cần ở tôi bất kỳ điều gì xin Ngài cứ nói!  
Vẫn nằm nhưng mở mắt, Diogenes đáp: 
- Thưa Đức Vua! Vậy thì điều tôi cần là xin hãy làm ơn bỏ cái bóng của Ngài 

ra khỏi tôi. 
Alexandros vội đứng tránh sang một bên. Trên đường về, nghe các tùy tướng 

cười nhạo “cái ông già gàn!” Alexandros Đại Đế bảo họ: 
- Các ngươi cứ cười nếu muốn, nhưng nếu Ta không phải là Alexandros thì Ta 

ước được làm Diogenes. 
Chuyện trên gợi vài ý - Ai cũng muốn cậy dựa người quyền thê – Kẻ khôn 

ngoan không dựa ai – Vì kẻ khôn ngoan luôn rất vững mạnh. 
Đúng vậy! Tính tự nhiên ai cũng muốn cậy dựa kẻ quyền thế, người giàu sang… 

để được lợi, an hay “thơm” danh “thơm” phận. 
Nhưng lại quên cậy dựa tức phải cong mình uốn dẻo theo “bề trên”. Cong dẻo 

tức thành dây leo. Là dây leo thì dẫu khôn mấy cũng dần mất khôn; thế nên kẻ 
khôn ngoan không cậy dựa ai, thà làm cây nhỏ không làm dây leo. 
Thật thế! Kẻ khôn ngoan thấu đạt chân lý, trở nên mạnh mẽ đến ung dung tự 

tại. Khổng tử nói: “Quân tử cầu chư kỷ, tiểu nhân cầu chư nhân” (quân tử cậy 
mình, tiểu nhân cậy người). 
Ngoài đời, chuyện cậy dựa “bề trên” đã trở thành thuật “sống còn”, vì quan 

niệm chung cho “sống còn” là biểu hiện sự khôn ngoan.  
Trong đạo cũng không tránh khỏi: thánh nhạc dựa “hơi nhạc” đời, phụng vụ dựa 

sự ồn ào náo nhiệt, bài giảng dựa sự vui tai, linh thiêng dựa vào đình đám, ơn 
thánh dựa bổng lễ béo, phần rỗi dựa giáo sĩ, đức tin dựa hình thức, “sống đạo” dựa 
nhà thờ, theo Chúa dựa việc đi tu… nói tóm, đạo (việc phụng thờ Chúa Cha) đều 
cậy dựa đời (hình thức, thói tục rặc đời như “khóc mới ăn năn”). Thật là ngược so 
với Lời Chúa dạy: “…những kẻ thờ phượng đích thực sẽ thờ phượng Chúa Cha 
trong thần khí (tinh thần)và chân lý (Chúa Kitô)” (Ga4,23), không cậy dựa 
“trên núi này hay tại Giêrusalem”.  
Vậy để tránh cậy dựa phải mạnh mẽ-của-kẻ-khôn ngoan. Để mạnh-của-kẻ-

khôn phải sống Lời Chúa (chân lý). Làm được những điều Chúa dạy là sống đạo 
trong tinh thần (thần khí). Người như thế ví như muối mặn men nồng giữa đời. 
Chúa dạy: ”Chính các con phải là muối cho đời. Nếu muối nhạt đi, lấy gì mà 
muối nó mặn lại?...” (Mt 5,13). Muối đã mặn cần cậy dựa chi!  
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