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HIỂU LẦM 
 

 
 
 
La ngữ có câu: 
Errare humanum est, perseverare diabolicum: Sai lầm là loài người, cố chấp là loài quỷ.  
Giữa con người với nhau, cùng dân tộc, cùng môi trường, thậm chí cùng huyết thống… 

đôi khi còn hiểu lầm nhau huống chi giữa con người với Chúa Kitô cách xa hai ngàn năm tuổi và 
huống chi với Thiên Chúa, Đấng chúng ta không hề thấy mặt.  

Thiên Chúa cho phép diễn ra sự hiểu lầm thậm chí hiểu lầm động tới Người (ví dụ thánh 
Giuse có lần hiểu lầm Đức Mẹ và chương trình Cứu độ của Thiên Chúa… nên định trốn bỏ Đức 
Mẹ), vì Người không muốn nhúng tay vào bản tính và can dự vào sự tự do của con người. 

Nguyên nhân của nhiều sự hiểu lầm thường là do coi trọng ý mình hơn ý người khác 
(“suy bụng ta ra bụng người”). 

Hậu quả của hiểu lầm đôi khi phải trả một cái giá rất đắt. 
Đan cử thí dụ dân tộc Do Thái xưa hiểu lầm lời các ngôn sứ, cho Đấng Cứu tinh là một vị 

tướng dũng mãnh hùng oai, hoặc là một vì vua lẫy lừng bách thắng. Hiểu lầm này tai hại đến 
mức giết oan chính Đấng Cứu tinh mà họ hằng mong đợi (Chúa Kitô lúc sắp lìa trần phải xin lỗi 
Chúa Cha thay cho họ); hiểu lầm này còn tai hại đến mức họ mất luôn thiên chức Dân riêng (nay 
thiên chức ấy thuộc về Giáo hội). 

Chúng ta hôm nay có hiểu lầm Chúa điều gì không? - Chắc đôi lúc không tránh khỏi! 
Muốn tránh hiểu lầm Chúa, Lời Chúa và các mầu nhiệm trong đạo… tiên quyết luôn ở 

trong vòng tay Giáo hội (vì mạc khải và Giáo Hội không thể tách rời nhau [Hiến chế Dei 
verbum]); kế đến khiêm tốn và nhỏ bé (… mà lại tỏ lộ cho những kẻ bé mọn.[Mt 11,25]); kế đến 
luôn kêu cầu ơn Chúa Thánh Thần (phúc ai khao khát điều công chính… [Mt 5,6]) và cuối cùng, 
càng thực thi nhiều Lời Chúa, càng hiểu đúng Lời Chúa (…kẻ nghe và giữ Lời Thiên Chúa còn 
được hạnh phúc hơn. [Lc 11,28]). 

NK 
 

 


