
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Làm sao bạn có thể làm hoà 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 Lời 

Chúa dạy về việc sẵn lòng tha thứ. Sự khôn ngoan, ôn hoà, 

nhẫn nhịn sẽ giúp chúng ta thấy thực chất của vấn đế... 

 

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

thứ nhau như Chúa Cha đã tha thứ anh em trong chúa Giêsu 

vậy (Ê-phê-sô 4:32).  

 

Trong sự giao tiếp 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 Phúc Âm nhắc nhở  về sự quan hệ giữa việc 

Chúa Cha 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 hoà 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, theo lời Chúa nói: Nếu khi nào ngươi mang lễ vật 

đến bàn thờ tế lễ nhưng chợt nhớ lại có điều gì bất bình 

nghịch ý với kẻ khác, thì hãy để của lễ trước bàn thờ, trở về 

giảng hoà 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). 

 

“Ngươi phải yêu người lân cận như chính mình”  (MAT 

22:39). 

 

Đức Chúa Cha sẽ ban phước khi chúng ta thực hiện tình yêu 

thương, lòng cảm thông đối với anh em mình và nhanh 

chóng hành động để làm hoà với người đó. “Đừng vạch lá 

tìm sâu”. Đừng xét đoán người khác vì anh em xét đoán 

người ta thế nào thì cũng sẽ bị xét đoán thế ấy, và anh em 

đối xử với người ta thế nào thì họ cũng đối xử với anh em 

như vậy. Đừng nên chỉ trích những lỗi nhỏ của người khác, 

trong khi có lẽ chính mình lại có các lỗi rất lớn! 

 

Hãy xem Thánh Phaolô mô tả và giải thich thêm về việc áp 

dụng tình yêu thương khi đối xử vời người lân cận, có thể 

Hết lòng tha thứ 
Bạn có thể được lại anh em 
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giúp chúng ta tránh nhiều vấn đề và mang lại hạnh phúc và 

nhận được ân phước của Đức chúa Cha. Tình yêu thương 

nên kiên nhẫn và tử tế khi đối xử với con người bất toàn khi 

họ phạm lỗi, lẫn cả việc thiếu suy xét  ngay cả thô lỗ... 

 

Khi suy ngẫm lý do chúng ta nên thể hiện tình thương yêu 

với người lân cận thật tốt qua điều răn thứ hai của Chúa  và 

qua lời của Chúa Giêsu  “…làm mặt trời mọc lên soi sáng 

người ác lẫn người hiền và làm mưa cho người công chính 

lẫn người tội lỗi” (Mat 5:43-45). 

 

Hãy có lòng cảm thông 

 

Cảm thông có nghĩa là thấu hiểu khó khăn và nghịch cảnh 

của người khác, đồng thời mong muốn làm vơi đi nỗi sầu 

đau của họ, thông qua những lời nói và hành động thể hiện 

đến sự quan tâm đến người khác và có mặt khuyên nhủ  để 

giúp đỡ khi họ cần. Chúng ta không chỉ bày tỏ lòng cảm 

thông trong gia đình với bạn bè, mà nên mở rộng lòng mình 

với cả những người lạ không quen biết. 

 

Chúa Giêsu là đấng phản ảnh hoàn hảo nhất về các đức tính 

của Đức Chúa Trời, Chúa khuyên các môn đệ: “Hãy thương 

xót như Cha các ngươi hay thương xót” (Luca 6:36). Lòng 

cảm thông có sức mạnh gìn giữ sự hoà thuận và giúp  giải 

quyết mối bất đồng. Có lòng cảm thông cũng giúp chúng ta 

giải toả những hiểu lầm và “hết lòng  tha thứ cho nhau để 

được lại anh em…” 

 

Để kết thúc, tôi xin dùng chữ  FORGIVE để tả về bài viết về 

tha thứ: 

 

F: Free yourself = Tha thứ là tháo mình ra khỏi gông cùm 

thù hận. “Tha thứ là phóng thích cho một tù nhân, và nhận 

biết người tù đó là chính mình”. 

 

O: Open door = Mở cửa ơn phước của Chúa. Có người nói 

tha thứ là chìa khoá mở cửa Thiên Đàng. 

 

R: Rebound effect =Tác dụng dội ngược. Có tha thứ mới 

mong nhận được sự tha thứ. 

 

G: Good health = (great gift to yourself) Muốn có sức khoẻ 

tốt hãy tha thứ. 

 

I: In peace = Tha thứ sẽ cho chúng ta thanh thản, bình an 

trong tâm hồn. 

 

V: Victory = Tha thứ được là thắng chính mình, một chiến 

thắng lớn nhất trong đời người. 

 

E: Error is human, forgive is divine = Nhớ rằng lầm lỗi là 

chuyện thường tình, tha thứ là siêu nhiên. Vì vậy chúng ta 

hiểu tại sao sức người không thể tha thứ được. 

 

Nguyễn Ngọc 

 

KIÊU NGẠO 1 
 
Kiêu ngạo là một tội rất nặng nề và ghê tởm, tội đã đuổi các thần 
phản loạn ra khỏi Thiên Đàng và bị ném vào Hỏa Ngục. Tội này 
đã có ngay từ thuở tạo thiên lập địa. 
 
Chúng ta phạm tội kiêu ngạo qua nhiều cách thức khác nhau: qua 
cách ăn mặc, lời nói, cử chỉ, điệu bộ, thậm chí cả tướng đi nữa. 
Một số người bước đi ngạo nghễ và dường như muốn nói với mọi 
người: “Này! Hãy nhìn họ xem tôi cao ráo, oai phong biết bao, và 
tướng đi của tôi rất đẹp!”. Một số khác khi làm được việc gì tốt họ 
chẳng bao giờ mệt mỏi nói về mình; và nếu bị sai lỗi điều gì thì 
lấy làm khổ buồn phiền vì nghĩ rằng người ta sẽ nghĩ xấu về mình. 
Nhiều người kiêu ngạo cảm thấy buồn và hối tiếc vì đã quen biết 
hay tiếp xúc với người nghèo. Nếu gặp gỡ ai thường xuyên; họ 
luôn tìm cách làm thân với những người giàu có danh tiếng. Nếu 
có cơ hội được những người có chức quyền chú ý, họ khoe khoang 
khoác lác luôn mồm. Có người kiêu ngạo qua lời nói. Nếu phải đi 
gặp những người giàu có, họ soạn những gì phải nói, và nếu bị lỡ 
một lời nào đó, họ rất là bực bội khó chịu vì sợ người khác chê 
cười. 
 
Còn người khiêm nhường thì không như vậy, cho dù họ bị cười 
nhạo hay quý trọng, khen ngợi hay chỉ trích, kính trọng hay coi 
thường, chú ý hay quên lãng, họ vẫn luôn bình thản. 
 
Cũng có người làm việc bố thí hay đóng góp để được chú ý hay 
nổi tiếng. Chúng ta không được làm như vậy! Những người tham 
danh này không những mất hết công nghiệp trước mặt Chúa về 
những việc họ đã làm, mà còn mang tội nữa. 
 
Người ta còn kiêu ngạo trong việc làm, lúc nào cũng muốn việc 
làm của mình được người khác biết đến. Nếu người ta biết đến ưu 
điểm của mình thì mình khoái chí, trái lại nếu người ta biết được 
khuyết điểm của mình thì họ đau khổ tức tối. 
 
Cha để ý có nhiều người nếu ai nói động tới họ một chút thì tỏ ra 
bực bội khó chịu vô cùng. Các thánh không làm như vậy, các ngài 
khó chịu khi người ta biết ưu điểm của mình, và hài lòng khi 
người khác biết những thiếu sót của mình. Người kiêu ngạo nghĩ 
rằng mọi việc mình làm đều hoàn hảo; họ muốn ra vẻ ta đây hay 
bắt nạt đồng nghiệp; lúc nào cũng cho ý mình là đúng, là hay nhất. 
Chúng ta không được làm như vậy! 
 
Một người khiêm nhường và có giáo dục tốt nếu được hỏi ý kiến, 
họ chỉ nói một lần rồi để người khác nói. Cho dù ý kiến của mình 
đúng hay sai, họ cũng không nói gì thêm. 
 
Khi thánh Aloysius Gonzaga còn là học sinh, ngài không bao giờ 
chữa mình khi bị người khác chỉ trích nhục mạ; ngài nói những gì 
ngài nghĩ, không băn khoăn đến những gì người khác nghĩ về 
mình; nếu sai thì nhận mình sai; nếu đúng ngài tự nghĩ: “Chắc 
chắn lần khác tôi sẽ sai”. 
 
Các thánh hoàn toàn chết đi cho chính mình đến nỗi chẳng vui 
thích khi người khác đồng ý với mình nữa. Người thế gian nói: 
“Các thánh là những người khờ dại ngu ngốc!”. 
 
Đúng vậy, các ngài ngu dốt về chuyện thế gian, nhưng chuyện của 
Thiên Chúa thì các ngài rất khôn ngoan sáng suốt. Chắc chắn các 
ngài chẳng hiểu gì về chuyện thế gian, bởi vì ngài nghĩ rằng những 
chuyện đó quá tầm thường đến nỗi chẳng đáng quan tâm. 
 

(Thánh Gioan Maria Vianney) 
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