
Nghĩ sai 
 
Từ Âu châu trở về Nam Phi, bạn tôi chờ khá lâu ở phi trường Heathrow 

(London). Mua ly cà phê và gói bánh quy, cô kéo lê hành lý tới chiếc bàn trống. 
Đang đọc báo, cô nghe tiếng sột soạt ở ngay bàn mình. Liếc nhìn qua tờ báo, cô 
sửng sốt thấy một anh chàng ăn mặc lịch sự đang thò tay lấy bánh của cô bỏ 
vào miệng. Không muốn làm ầm, cô chỉ nghiêng mình để lấy một cái cho mình. 
Một phút sau, cô lại nghe tiếng sột soạt. Anh chàng lại lấy thêm bánh để ăn... 
Cho đến lúc cả hai đã ăn đến cái bánh cuối cùng, cô giận đến mức không nói 
nên lời. Bỗng chàng ta bẻ cái bánh cuối cùng ra làm đôi, đẩy nửa cái về phía cô 
và ăn nửa còn lại rồi bỏ đi. Giận điên! Lát sau loa phóng thanh yêu cầu cô xuất 
trình vé, cơn giận vẫn còn bừng bừng, cô mở túi xách và ngỡ ngàng phát hiện 
gói bánh của mình vẫn còn nằm nguyên trong túi. Thì ra nãy giờ cô đã ăn bánh 
của người ta. Chàng trai kia đã chia cho cô đến miếng bánh cuối cùng. Một anh 
chàng tốt bụng! Còn mình, ơi… xấu hổ!...  

Chuyên trên gợi mấy ý: - mọi người rất thường nghĩ sai cho người khác – 
càng hay suy xấu cho Chúa – phải tránh làm sao? 

Nghĩ sai là thân phận “errare humanum est, perseverare diabolicum” (lầm lẫn 
loài người, cố chấp loài quỷ) khó ai tránh khỏi. Nghĩ sai do suy đoán sai. Suy 
đoán vật đưa đến tìm tòi, khám phá, pháttriểnnhờ vô tư, suy đoán người dễ đưa 
đến sai lầm, xung đột, hư hao do thiếu vô tư“suy bụng ta ra bụng người”. 

Suy đoán Chúa lại càng dễ sai vì Ngưởi cực cao siêu lại khuất mày khuất mặt, 
ta thì vị kỷ “homines quod volunt credunt” (người ta tin vào điều mình 
muốn);nhét vô hạn (Chúa) vào hữu hạn (ta), nghĩ sai là thường. 

Thí dụ Chúa là Vị Cha đầy tình cảm bị nghĩ sai thành thần linh nhạy oán hận 
(như một số tôn giáo); Tin Mừng là tiếng nói tình yêu bị nghĩ sai thành tiếng nói 
lề luật; Lời thành Thân; hai “người", Chúa và ta, đang yêu nhau, ta cứ lải nhải 
nào ơn với nghĩa, nào công với tội, (Chúa yêu chứ không làm ơn)… Nói gở! 
Nghĩ sai có khi làm buồn lòng Chúa hơn ta phạm tội. 

Tránh nghĩ sai bằng yêu: yêu Chúa và yêu anh em. Yêu Chúa thì đi theo Chúa 
(lấy Lời Chúa ra mà làm theo). Yêu anh em thì bắt “cái tôi” tùy thuộc anh em 
“Yêu nhau chữ vị là vì, chữ dục là muốn chữ tùy là theo” (Ca dao tục ngữ Miền 
Nam, Đồng Tháp). Lão tử góp ý thêm: “Cong thì được bảo toàn”; bậc thánh 
nhân ưa chiều theo ý người. 
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