SỐNG TỈNH THỨC - ĐỪNG XÉT ĐOÁN AI.

Chi Tran

"ĐỪNG XÉT ĐOÁN ĐỂ KHỎI BỊ ĐOÁN XÉT". (Mt 7,1)
Là KiTô hữu, chúng ta cảm nghiệm thế nào về việc xét đoán? Nhiều khi ta xét đoán anh
chị em cách dễ dàng, nhưng bản thân ta có nhiều khuyết điểm mà ta lại không nhận ra.
Chúa Giêsu nói «Thấy cái rác trong mắt anh em, nhưng không thấy cái xà trong mắt
mình». (Mt 7, 4)
Khi xét đoán anh chị em, không ít thì nhiều, luôn có trong đó những thêu dệt dối trá, chụp mũ,
kết tội với những nhận định rất chủ quan. Chúa Giêsu nói:«Có nói có, không nói không.
Thêm điều đặt chuyện là bởi ma quỷ mà ra». (Mt 5, 37).
Đồng thời, Kinh Thánh có câu:
«Anh em đừng nói xấu nhau. Ai nói xấu hoặc xét đoán anh em mình là nói xấu và xét
đoán lề luật». (Gc 4, 11).

Là một KiTô hữu chúng ta luôn ý thức rằng: «Con người phải chịu hậu quả lời mình nói».
(Cn 18, 20).
Nói chung, xét đoán người khác rất dễ, nhưng ta nghĩ gì khi bản thân ta bị xét đoán? Khi xét
đoán anh chị em, ta có cho rằng ta đang xét đoán chính mình? Ai trong chúng ta cũng biết:
Duy chỉ Thiên Chúa mới có quyền phán xét con người.

Ta là ai mà dám tước quyền Thiên Chúa để phán xét anh em mình? Người KiTô hữu luôn khắc
ghi Khuôn Vàng Thước Ngọc mà Chúa Giêsu đã dạy: «Tất cả những gì anh em muốn người
ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta như vậy». (Mt 7, 12).
«Lạy Thiên Chúa là Cha và là Chúa Tể đời con.
Xin đừng để mặc con chiều theo sở thích của môi miệng.
Đừng để nó làm con vấp ngã». (Hc 23, 1).
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