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12/11/2018: THỨ HAI TUẦN 32 TN B Thánh Giô-sa-phát, giám mục, tử đạo 

Lc 17,1-6 
17:1

 Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: "Không thể không có những cớ làm cho người 

ta vấp ngã; nhưng khốn cho kẻ làm cớ cho người ta vấp ngã! 
17:2

 Thà buộc cối đá lớn vào cổ nó và xô nó xuống biển còn lợi cho nó hơn là để nó làm 

cớ cho một trong những kẻ bé nhỏ này vấp ngã. 
17:3

 Anh em hãy đề phòng! "Nếu người anh em của anh xúc phạm đến anh, thì hãy 

khiển trách nó; nếu nó hối hận, thì hãy tha cho nó. 
17:4

 Dù có xúc phạm đến anh một ngày đến bảy lần, rồi bảy lần trở lại nói với anh; 'Tôi 

hối hận', thì anh cũng phải tha cho nó". 
17:5

 Các Tông Đồ thưa với Chúa Giêsu rằng: "Thưa Thầy, xin thêm lòng tin cho chúng 

con". 
17:6

 Chúa đáp: "Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu 

này: "Hãy bật rễ lên, xuống dưới biển kia mà mọc", nó cũng sẽ vâng lời anh em. 

 

TÂM NHÂN HẬU 

“Nếu một ngày bảy lần nó trở lại nói với anh: ‘Tôi hối hận’ thì anh cũng phải tha 

cho nó.” (Lc 17,4) 

 

Suy niệm: “Quá tam ba bận” đã là quá nhiều để có thể thông cảm cho người lầm lỡ. 

Ấy vậy mà Chúa Giê-su dạy ta tha thứ không chỉ có thế. Thử tưởng tượng, một người 

làm việc một ngày tám tiếng mà phạm lỗi đến bảy lần, mà cứ mỗi lần như thế ta lại 

phải tha thứ!!! Hành động tha thứ chỉ phát xuất được từ chính tâm nhân hậu. Tâm nhân 

hậu không chỉ là yêu thương thế nào cũng được, mà là yêu bằng một trái tim thật lớn, 

đến độ không sự xúc phạm nào có thể làm quị ngã; và là yêu bằng một tình yêu sung 

mãn đến độ tha thứ luôn mãi mà không bao giờ mệt mỏi, không bao giờ bị nghèo đi. 

Tâm nhân hậu như thế chỉ có nơi Đức Giê-su. Nhưng ta có thể xin Ngài cho ta được 

điều đó. 

Mời Bạn: Năm 2007, khi còn đang lăn lộn với căn bệnh thận giai đoạn cuối, Nguyễn 

Hồng Công đã viết cuốn tự truyện “Khát Vọng Sống Để Yêu”. Kinh nghiệm của người 

sắp chết nhắc nhở chúng ta, mỗi người chỉ có một đời sống: Sống để yêu, và yêu chính 

là hạnh phúc. Vậy mà đôi khi ta lại mất quá nhiều thời gian để giận dữ, thù hằn. Lời 

Chúa hôm nay mời ta không chỉ yêu những người yêu mình, mà yêu cả những cái giới 

hạn và đầy lầm lỗi của người khắc mình. Yêu là tha thứ và tha thứ không ngừng. Đó 

mới là tâm nhân hậu mà Chúa muốn ta sống. 

Chia sẻ cảm nghiệm của bạn khi được người khác tha thứ và bạn cũng đã tha thứ cho 

người xúc phạm đến bạn. 

Sống Lời Chúa: Nếu có ai còn đang bất hoà với bạn, bạn hãy đến làm hoà. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết lắng nghe, biết cảm thông với người khác và 

nhất là luôn sẵn lòng tha thứ. 


