Lời Chúa
Một hôm, Vũ Đế nhà Hán nói với các quan:
- Ta xem trong sách tướng có câu: "Người ta nhân trung dài một tấc thì sống
lâu một trăm tuổi".
Đông Phương Sóc(154-93TCN) một học giả nổi tiếng ở tỉnh Sơn Đông, cùng
thời với Tư Mã Thiên) đứng bên phì cười.
Các quan bắt tội vô phép.
Đông Phương Sóc cất mũ, quỳ tạ tội:
- Muôn tâu Bệ hạ, kẻ hạ thần đâu dám cười Bệ hạ, mà cười cái ông Bành Tổ!
Vua hỏi:
- Sao lại cười ông Bành Tổ?
-Muôn tâu: Tục truyền ông Bành Tổ sống tám trăm năm. Nếu sách tướng nói
đúng, thì nhân trung ông ấy phải dài đến tám tấc, mà nhân trung dài tám tấc,
thì mặt ông phải dài đến một trượng. (1 trượng = 10m)
Vũ Đế nghe nói, bật cười, tha tội cho ông.
Có người chỉ dựa vào sách mà nói. Có người chỉ dựa vào uy tín ai đó mà nói.
Có người chỉ dựa vào bằng cấp của mình hay có người chỉ dựa vào chức tước,
địa vị, thế lực… của mình mà nói.
Người nghe cũng chia nhiều loại tương ứng với người nói.
Thế mà chân lý đích thật lại không luôn nằm trong sách, trong uy tín, bằng cấp,
chức tước, địa vị… vì những thứ đó đều do con người chế ra, con người lại vốn sai
lầm “Errare humanum est, perseverare diabolicum” (sai lầm là loài người,cố chấp
là loài quỷ).
Chân lý nằm trong Lời Chúa. Chỉ nên dựa vào Lời Chúa mà nói và nghe, vì
Lời Chúa do chính miệng Chúa Kitô, là Thiên Chúa, phán ra.
Lời Chúa đáng được dựa vào mà nói, mà nghe mà tin… là vì: nếu “Văn bất
tận ngôn, ngôn bất tận ý, ý bất tận cùng kỳ lý” (văn không diễn hết lời, lời
không diễn hết ý, ý không đi đến tận cùng chân lý) thì Lời Chúa (văn là sách
Phúc âm, ngôn là lời Chúa chép trong sách Phúc âm) văn thí lại tận ngôn, ngôn
thì tận ý, ý thì tận cùng kỳ lý.
Sao biết? – Vì ai nghe, rồi thực hành Lời Chúa một điểm, sẽ dần làm được
nhiều điểm, chẳng bao lâu, sẽ chiếm đạt trọn cả Nước Trời trong tâm hồn.
Phi lý là, tuy biết hết nhưng người ta vẫn bỏ Lời Chúa để dựa, nghe… lời con
người.
Phi lý hơn, nghe Lời Chúa mà không thực hành, nghe chơi cho vui.
Càng phi lý nữa, nếu lấy Lời Chúa ra để mưu tính việc riêng.
Phi lý hơn hết là, miệng lúc nào cũng nói Lời Chúa mà làm thì ngược lại.
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