
 

 

 

 

 

 

Làm sao bạn có thể làm hòa với người khác? 

                                                                          

Phúc Âm nói gì? 
 

“Nếu một người trong anh em có sự gì phàn nàn với kẻ 

khác, thì hãy nhường nhịn và tha thứ nhau: Như Chúa đã tha 

thứ anh em thể nào, thì anh em cũng phải làm như vậy” (Cô-

lô-se 3:13). 

 

Tại sao điều đó khó? 

 

Có lẽ bạn “có lý do và duyên cớ” cảm thấy chính đáng để 

cắt đứt mối quan hệ với người phạm lỗi với mình. Có thể 

bạn nghĩ người kia phải xin lỗi trước, hoặc cho rằng bạn 

chính là người không có lỗi.. thì sự xích mích sẽ tiếp diễn 

mãi. 

 

Bạn có thể làm gì? 

 

Hãy làm theo lời Kinh Thánh khuyên sẵn lòng tha thứ, cả 

đối với các vấn đề nhỏ nhặt. “Nếu mỗi người trong các 

ngươi không hết lòng tha lỗi cho anh em mình thì Cha ta ở 

trên trời cũng sẽ  xử với các ngươi như vậy” (Matthêu 

18:35). 

 

Bạn biết rõ mình là người bất toàn. Nếu ai hỏi, thậm chí bạn 

sẽ nhìn nhận điều đó, ví bằng chúng ta nói mình không có 

tội chi hết, ấy là chính chúng ta lừa dối mình, và lẽ thật 

không ở trong chúng ta.  

 

Khi đối xử với người khác, bạn nên noi gương theo mẫu 

mực của Chúa Giêsu về việc sẵn lòng tha thứ. Sự khôn 

ngoan, ôn hoà, nhẫn nhịn sẽ giúp chúng ta thấy thực chất 

của vấn đề....  

 

“Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha 

thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong chúa 

Giêsu vậy (Ê-phê-sô 4:32).  

 

Trong liên hệ hằng ngày, đôi lúc chúng ta có những khuyết 

điểm khi lỡ lời đối với: 

 

Cha mẹ, anh chị em ruột trong gia đình, bạn bè, người 

khác…đôi khi lời nói của mình bị hiểu sai đi, do đó có sự 

bất hoà, căng thẳng, đổ vỡ vì không thấu rõ lòng nhau, có 

khi bạn bị xúc phạm, cảm thấy đau buồn, tức giận, tổn 

thương, và cay đắng…. 

 

Đây là những cảm xúc bình thường và tự nhiên của con 

người. Ngay cả khi chúng ta bằng lòng tha thứ, nhưng 

những cảm xúc ấy vẫn còn đâu đó trong chúng ta, vậy cần  

 

 

 

 

 

 

phải làm gì để tha thứ? Thành thật mà nói, không có một 

phương cách đơn giản nào, nhưng Phúc Âm đưa ra những 

gương hữu ích và lời khuyên nhủ chủ yếu, dù không phải là 

một điều dễ chấp nhận và dễ áp dụng – là quên nó đi. 

 

Bạn có thể nào bỏ qua hết bằng cách tha thứ không? Mục 

tiêu của bạn phải là cố gắng để được lại anh em. Hãy tiếp 

tục chịu đựng và hết lòng tha thứ cho nhau dù có lý do để 

phàn nàn về người khác. Bạn hãy cầu nguyện, điều quan 

trọng là ở đây Kinh Thánh nhắc nhở  về sự quan hệ giữa 

việc Đức Chúa Trời tha thứ chúng ta và chúng ta có bổn 

phận cần phải tha thứ người khác. Chúa Giêsu khuyên nên 

đến gặp người kia và cố gắng giải quyết mối bất hoà riêng 

để hòa thuận lại. 

 

“Hết lòng tha thứ, bạn có thể được lại anh em. Tất cả chúng 

ta đều bất toàn và có khuynh hướng lầm lỗi, nên cần phải 

tập tha thứ.” 

 

Ấy vậy, nếu khi nào ngươi đem dâng của lễ nơi bàn thờ, mà 

nhớ lại anh em có điều gì nghịch cùng mình, thì hãy để của 

lễ trước bàn thở, trở về giảng hòa với anh em trước đã, rồi 

hãy đến dâng của lễ (Matthêu 5:23-24). 

 

Chúng ta đừng nên quên rằng Chúa làm gương cho chúng ta 

trong việc tha thứ. (Ngài loan mẫu mực trong việc bỏ qua lỗi 

lầm, tha thứ sự gian ác, không cưu giận, vì Ngài lấy sự nhân 

từ làm vui thích (Mi-chê 7:18). 

 

Nguyễn Ngọc & Huyền Nga 
12/2013 

***** 

THIÊN CHÚA TÌNH THƯƠNG 

 

"Thiên Chúa là Tình Yêu." 

(1Gio-an 4:16) 

 

Ngợi khen Thiên Chúa tình thương 

Thứ tha tội lụy con vương tháng ngày 

Phù du cõi tạm lưu đày  

Khổ đau thân phận kiếp này lầm than 

Thăng trầm phủ ngập gian nan 

Cuộc đời vắn vỏi hợp tan mây tần  

Giê-su cứu thế xuống trần 

Sẻ chia trắc ẩn vô ngần bao la 

Phàm hèn dâng khúc thánh ca 

Tri ân Thượng Đế là Cha nhân từ! 

 

* Nguyễn Sông Núi 

(Ghi nhớ Mùa Chay Thánh 2014, Mar. 9, 2014) 

Hết lòng tha thứ 
Bạn có thể được lại anh em 
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