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26/12/18 THỨ TƯ, NGÀY 2 TUẦN BÁT NHẬT GS 

Th. Tê-pha-nô, phó tế, tử đạo tiên khởi  

 

Cv 6,8-10; 7,54-60 
6:8 Ông Têphanô được đầy ân sủng và quyền năng, đã làm những điềm thiêng dấu lạ lớn lao trong 

dân. 
6:9 Có những người thuộc hội đường gọi là hội đường của nhóm nô lệ được giải phóng, gốc 

Kyrênê và Alêxanria, cùng với một số người gốc Kilikia và Tiểu Á, đứng lên tranh luận với ông 

Têphanô. 
6:10 Nhưng họ không địch nổi lời lẽ khôn ngoan mà Thần Khí đã ban cho ông. 
7:54 Khi nghe những lời ấy, lòng họ giận điên lên, và họ nghiến răng căm thù ông Têphanô. 
7:55 Được đầy ơn Thánh Thần, ông đăm đăm nhìn trời, thấy vinh quang Thiên Chúa, và thấy Đức 

Giêsu đứng bên hữu Thiên Chúa. 
7:56 Ông nói: "Kìa, tôi thấy trời mở ra, và Con Người đứng bên hữu Thiên Chúa". 
7:57 Họ liền kêu lớn tiếng, bịt tai lại và nhất tề xông vào ông 
7:58 và lôi ra ngoài thành mà ném đá. Các nhân chứng để áo mình dưới chân một thanh niên tên là 

Saolô. 
7:59 Họ ném đá ông Têphanô, đang lúc ông cầu xin rằng: "Lạy Chúa Giêsu, xin nhận lấy hồn con". 
7:60 Rồi ông quỳ xuống, kêu lớn tiếng: "Lạy Chúa, xin đừng chấp họ tội này". Nói thế rồi, ông an 

nghỉ.  

 

TÁI HIỆN SỰ THA THỨ 

Họ ném đá Tê-pha-nô đang lúc ông cầu xin rằng: “Lạy Chúa Giê-su, xin nhận lấy hồn con.” 

Rồi ông quỳ xuống kêu lớn tiếng: “Lạy Chúa, xin đừng chấp họ tội này.” Nói thế rồi, ông an 

nghỉ. (Cv 7,59-60) 

 

Suy niệm: Thánh Tê-pha-nô là phó tế và là vị tử đạo đầu tiên của Giáo hội. Hơn nữa, ngài chính là 

người chứng thứ nhất tái hiện sự tha thứ mà Chúa Giê-su đã thực hiện trên thánh giá. “Lấy ân trả 

oán” là phương châm hành động của thánh Tê-pha-nô. Không có cách trả thù nào cao quý hơn bằng 

yêu thương, tha thứ cho chính kẻ thù. Lấy bạo động để tiêu diệt bạo động, con người chỉ đổ thêm 

dầu vào ngọn lửa hận thù và kích thích thêm bạo động mà thôi. Chỉ có tình thương, chỉ có lòng tha 

thứ mới có thể tiêu diệt được hận thù. Tê-pha-nô đã làm như Chúa Giê-su đã làm: “Trên thập giá, 

Chúa đã tiêu diệt sự thù ghét” (Ep 2,16). 

 

Mời Bạn: Chỉ có một cuộc cách mạng duy nhất có thể cứu vãn được nhân loại: đó là cuộc cách 

mạng bằng yêu thương và tha thứ mà Chúa Giê-su đã đề ra. Chỉ có cuộc cách mạng tình thương 

ấy mới có thể tiêu diệt được tận gốc rễ sự hận thù. Đó là cuộc cách mạng mà các Ki-tô phải kiên 

trì thực hiện mỗi ngày. Thay vì tiêu diệt kẻ thù, chúng ta hãy tiêu diệt chính sự thù hận nằm ngay 

trong tâm hồn chúng ta. 

 

Chia sẻ: Điều gì khiến bạn cảm thấy khó hoặc không thể tha thứ được? 

 

Sống Lời Chúa: Hãy nói: “Lạy Chúa, xin đừng chấp họ tội này” mỗi khi bạn bị ném những viên 

đá vu vạ hay thêu dệt bịa đặt. 

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa xin ban ơn sức mạnh để con biết tha thứ cho người xúc phạm đến danh 

dự và quyền lợi của con. Xin cho con biết nói lời tha thứ như thánh Tê-pha-nô mỗi khi con không 

muốn thứ tha. Amen. 
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