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11.08.21 

THỨ TƯ TUẦN 19 TN 

Thánh Clara, trinh nữ 

Mt 18,15-20 

15 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi 

sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em. 
16 Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa, để mọi công việc được giải quyết, 

căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân. 17 Nếu nó không nghe họ, thì hãy đi thưa Hội Thánh. Nếu Hội Thánh 

mà nó cũng chẳng nghe, thì hãy kể nó như một người ngoại hay một người thu thuế. 

18 “Thầy bảo thật anh em : dưới đất, anh em ràng buộc những điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy ; 

dưới đất, anh em tháo cởi những điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. 

19 “Thầy còn bảo thật anh em : nếu ở dưới đất, hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha 

Thầy, Đấng ngự trên trời, sẽ ban cho. 20 Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, 

giữa họ.” 

NẾU ANH EM CON PHẠM TỘI… 

“Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em.” (Mt 18,15b) 

Suy niệm: Con phải tha đến mấy lần nếu người anh em của con phạm tội? Câu hỏi của Phêrô 

đặt ra vấn nạn tôi phải chịu đựng lỗi lầm của anh em đến mức nào. Ông bà ta có câu “một con 

ngựa đau cả tàu không ăn cỏ”. Loài vật sống theo bản năng còn có liên đới với nhau như thế, 

huống chi là con người sao lại không có trách nhiệm liên đới với nhau hơn? Ta không chỉ chịu 

trách nhiệm về thể lý, tâm lý của người anh em mà còn cả về số phận thiêng liêng của họ nữa. 

Chúa Giêsu khi sinh xuống làm người đền tội cho nhân loại đã cho chúng ta biết rằng mỗi 

người chúng ta đều có trách nhiệm trong tội lỗi của anh em. Vì thế Thầy Giêsu dạy chúng ta 

phải thật tế nhị và nhẫn nại khi sửa lỗi cho anh em. Lần thứ nhất thì chỉ hai người biết, nếu 

không nghe mới “rủ” thêm người khuyên bảo, lần thứ ba thì mới đưa ra cộng đoàn. 

Mời Bạn: Thiên Chúa không muốn một ai trong các con cái được Ngài dựng nên phải hư mất 

vì tội lỗi. Chỉ có yêu thương theo cung cách của Thầy Giê-su để tận tâm đồng hành với người 

bạn đang chao đảo vì tội lỗi, thì người anh em “đã mất nay mới được tìm thấy”. 

Chia sẻ: Sửa lỗi cho anh em cần tế nhị, và nhẫn nại. Bạn đã có những phẩm chất ấy chưa? 

Sống Lời Chúa: Tôi quyết tâm không nói điều xấu của anh chị em mình với người khác mà 

tôi tình cờ biết được. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa dạy chúng con phải tế nhị và nhẫn nại khi sửa lỗi cho anh chị 

em mình. Xin cho chúng con năng nghe bớt nói, và nhất là năng cầu nguyện với Chúa về 

những bất toàn của chính con và của anh chị em con. Amen. 

  


