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THỨ HAI TUẦN 2 MC 

Lc 6,36-38 

6:36 "Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em Đấng nhân từ. 

6:37 Anh em đừng xét đóan, thì anh em sẽ không bị Thiên chúa xét đóan. Anh em 

đừng lên án, thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên 

Chúa thứ tha. 

6:38 Anh em hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người ta sẽ đong cho anh em 

đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn, mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đong 

bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy". 

 

CHÚA CHA LÀ ĐẤNG NHÂN TỪ 

“Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ.” (Lc 6,36) 

Suy niệm: Nhiều Ki-tô hữu có thể nghĩ đơn giản rằng mọi sự sẽ ổn cho thế giới này 

nếu mọi người đều tin có Chúa. Thực ra, việc tin có Chúa cũng chưa hẳn là đã ổn. 

Nghĩ về Chúa như một ông cảnh sát hà khắc hay một quan toà hẹp lượng, hay một ông 

chủ tham lam bủn xỉn luôn so đo tính toán từng li từng tí… thì đó là đang theo một thứ 

đạo ‘khủng bố’, đầy sự sợ hãi và đối phó, chứ không phải là đạo mà Đức Giê-su rao 

giảng. Đức Giê-su đã không phải mất công nhiều để thuyết phục người ta tin có Chúa 

(vì đồng bào của Ngài vốn đã tin như vậy rồi), song mối quan tâm của Ngài là giúp 

người ta nhận ra Thiên Chúa là CHA NHÂN TỪ – và thúc đẩy họ sống nhân từ như 

Cha vậy. 

Mời Bạn: Xem lại hình ảnh mình có hiện nay về Thiên Chúa và đối chiếu với hình 

ảnh Thiên Chúa mà Đức Giê-su trình bày. Điều quan trọng không phải chỉ là một hình 

ảnh đúng đắn về Thiên Chúa trong trí tôi, mà là một hình ảnh đúng đắn về Thiên Chúa 

thể hiện ra nơi chính con người tôi (bởi tôi là hình ảnh của Ngài mà!). Thiên Chúa là 

Đấng nhân từ, còn tôi có phải là một con người nhân từ như hình ảnh của Ngài không? 

Chia sẻ: Đức Giê-su dạy rằng nhân từ là thứ tha và chia sẻ chứ không phải là xét đoán 

và lên án (câu 37 và 38). Bằng cách nào chúng ta có thể thực hành lối sống này? 

Sống Lời Chúa: Tích cực chống lại cái cám dỗ suy luận chủ quan và chỉ trích người 

khác, đồng thời tận dụng mọi cơ hội để bày tỏ sự cảm thông đối với họ. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin biến đổi con, để con có lòng nhân từ như Cha trên 

trời là Đấng nhân từ.  

  


