Giản dị
“Bình dị cận nhân” chính sách giản dị thì dân chúng dễ thi hành. Thành ngữ
do tích:
Bá Cầm, được phong hiệu Lỗ Công sang cai trị xứ Khúc Phụ, mãi 3 năm sau
mới trở về báo cáo tình hình. Chu Vũ Vương giận hỏi:
- Sao báo cáo muộn vậy?
Bá Cầm tâu:
- Muốn thay đổi phong tục tập quán và lễ pháp ở địa phương, phải 3 năm mới
thấy được hiệu quả.
Chu Vũ Vương phán:
- Trước đây Khương Thượng ở Tề Địa chỉ 5 tháng sau là về báo cáo rành
rọt…
Nhớ lại lúc đó, thấy Khương Thượng trở về nhanh chóng, Chu Vũ Vương hỏi:
- Sao báo cáo nhanh vậy?
Khương Thượng tâu:
- Vì tôi giản dị hóa nghi lễ vua-tôi, mọi việc đều làm theo tập tục địa
phương… nên nhanh.
Hồi tưởng xong, nhìn lại Bá Cầm, Chu Vũ Vương than:
- Ôi! Chính sách mà giản dị thì dân chúng dễ thi hành. Người đời sao cứ hay
vẽ ra rắc rối!
Chuyện trên gợi vài ý: - đạo cần giản dị - giản dị mới dễ làm – và dễ thuyết
phục (truyền giáo).
Cách nào để đạo giản dị? – Cách: làm trước nói sau và nói ít làm nhiều. Vì
thực tế (do làm-thấy) lọc bỏ mơ hồ (bởi nói-nghe). Ví dụ Công giáo là đạo yêu
thương; sống yêu thương trước rồi nói cách sống sau; sống nhiều “ngộ” nhiều
đến nói không xuể nên nói ít. Đạo liền giản dị.
Đạo Chúa ban, giản dị một chữ Yêu thương “Cứ dấu nàyngười ta biết các con
môn đệ Thầy: là các con yêu thương nhau” (Ga 13,34); giản dị đến cả cách
Chung thẩm “…xưa Ta đói các ngươi cho Ta ăn…”(Mt 25, 31). Giản dị vốn dễ
làm, yêu thương càng dễ làm hơn nữa.
Giản dị một chữ Yêu thương dễ thuyết phục (truyền giáo). Các vị thừa sai xưa
thuyết phục dân bản xứ ngay từ phút đầu -khi chưa nói gì- bằng cái cách lặn lội
từ xa đến (yêu thương).
Giản dị tự nó là BỎ bớt. Yêu thương lại còn CHO hết; thử gọi Công giáo là
đạo VÔ (không). Người Công giáo VÔ như cái chén, sở dụng của chén nằm ở
khoảng trống không để đựng cơm; người Công giáo VÔ như bánh xe, sở dụng
của bánh xe nằm ở khoảng trống không ở giữa với các nan hoa cho vành bánh
bung thành hình tròn mà lăn đi; Kitô hữu VÔ như cái cửa, sở dụng của cái cửa
nằm ở khoảng trống không để di ra đi vào…
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