
 
hật là dễ dàng để phán xét người khác, nhưng chúng 
ta chỉ có thể tiến trên cuộc hành trình Kitô của chúng 
ta trong cuộc sống nếu chúng ta có khả năng tự phán 

xét chính mình trước tiên, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói 
như trên trong thánh lễ sáng thứ Hai 2 tháng Ba tại nhà 
nguyện Santa Marta. 
 
Các bài đọc trong ngày tập trung vào chủ đề lòng thương 
xót. Đức Giáo Hoàng nhắc lại rằng "chúng ta đều là tội 
nhân" – không phải chỉ là "về mặt lý thuyết", nhưng là trong 
thực tế. Ngài cho rằng, khả năng phán xét bản thân là "một 
nhân đức Kitô giáo, thực sự còn hơn là một nhân đức" nữa 
vì nó là bước đầu tiên cho những ai muốn là Kitô hữu. 
 
Đức Thánh Cha nói: “Chúng ta đều là bậc thầy, đều là các 
giáo sư trong việc tự biện minh cho mình: ‘Không không 
phải tôi đâu, không phải là lỗi của tôi, có thể là như thế, 
nhưng không đến mức đó đâu ... không phải như thế đâu ... '. 
Chúng ta tất cả đều có một chứng cớ ngoại phạm để giải 
thích những thiếu sót hay tội lỗi của chúng ta, và chúng ta 
thường sẵn sàng mang một khuôn mặt vô tội khi nói rằng: 
‘Tôi không biết’, một khuôn mặt thật ngây thơ để nói: ‘Tôi 

đã không làm điều đó, có thể ai đó đã làm’. Điều này không 
phải là cách để sống một đời sống Kitô hữu”. 
 
Đức Thánh Cha quan sát rằng “Thật dễ dàng hơn nhiều để 
đổ lỗi cho người khác” nhưng “một cái gì đó kỳ lạ xảy ra 
nếu chúng ta cố gắng hành xử ngược lại: Nếu chúng ta bắt 
đầu nhìn vào những điều chúng ta có khả năng làm, thoạt 
đầu có thể chúng ta ‘cảm thấy xấu, cảm thấy ghê tởm’, 
nhưng sau đó điều này đem lại ‘cho chúng ta sự bình an và 
làm cho chúng ta trở nên lành mạnh’. 
 
Đức Thánh Cha nói tiếp: “khi tôi cảm thấy được lòng ghen tị 
trong trái tim tôi và tôi biết rằng cái ghen tị này sẽ đưa tôi 
tới chuyện nói xấu người khác và ám sát họ về mặt đạo 
đức”, thì đây chính là “sự khôn ngoan trong việc đánh giá 
chính mình. Nếu chúng ta không học được bước đầu tiên 
này trong đời, chúng ta sẽ không bao giờ, không bao giờ có 
thể thực hiện các bước khác trên con đường đời sống Kitô 
hữu của chúng ta, trong đời sống tinh thần của chúng ta” 
 
“Bước đầu tiên là phải phán xét bản thân mình. Không cần 
phải nói to lên. Chỉ giữa anh chị em và lương tâm của anh 
chị em biết là đủ. Khi đi bộ trên đường phố ngang qua một 
nhà tù, tôi nói: ‘Vâng, chúng xứng đáng bị như thế’ – ‘Tuy 
nhiên, anh chị em có biết rằng nếu không có ân sủng của 
Thiên Chúa, anh chị em liệu có thoát được cảnh đó không? 
Anh chị em có nghĩ rằng mình cũng có thể làm ra những 
điều họ đã làm, thậm chí còn tồi tệ hơn thế nữa không? Đây 
là ý nghĩa của việc tự đánh giá bản thân, mà không che giấu 
đi những căn cội tội lỗi có trong tất cả chúng ta, những thứ  

 
mà chúng ta có khả năng gây ra, ngay cả khi chúng ta không 
nhìn thấy chúng" . 
 
Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh đến một nhân đức khác là 
sự xấu hổ trước mặt Thiên Chúa, trong một cuộc đối thoại 
trong đó chúng ta nhận ra sự xấu hổ về tội lỗi của chúng ta 
và sự vĩ đại của lòng thương xót của Thiên Chúa. 
"Lạy Chúa là Thiên Chúa con, xin thương xót con và tha thứ 
cho con. Con thật xấu hổ về con và xấu hổ trước lòng 
thương xót và tha thứ của Chúa." Trong mùa Chay này, thật 
là tốt cho tất cả chúng ta để có cuộc đối thoại tự buộc tội 
mình như thế với Chúa. Chúng ta hãy cầu xin lòng thương 
xót. Trong Tin Mừng Chúa Giêsu đã nói rõ ràng: "Hãy 
thương xót như Cha các ngươi có lòng thương xót". Khi một 
người học biết buộc tội chính mình trước hết, thì người ấy 
cũng học được lòng thương xót dành cho những người khác 
vì "Tôi là ai để phán xét, nếu tôi có thể làm những điều còn 
tồi tệ hơn thế nữa?". 
 
Cụm từ: "Tôi là ai mà phán xét người khác?" là tuân theo lời 
kêu gọi của Chúa Giêsu: "Đừng phán xét và anh em sẽ khỏi 
bị phán xét; đừng kết tội ai để khỏi bị kết tội. Hãy tha thứ thì 

anh em cũng được thứ tha”. Nếu không như thế thì nó làm 
rõ nét “lòng ham thích đến là ngần nào của chúng ta muốn 
xét đoán người khác và nói xấu họ” 
 
Đức Thánh Cha kết luận rằng trong Mùa Chay này xin 
Thiên Chúa ban cho chúng ta ân sủng để học được cách 
đánh giá chính mình và hiểu rõ rằng chúng ta có khả năng 
làm ra những điều xấu xa nhất và hãy nói "Xin thương xót 
con, Lạy Chúa, xin giúp con biết xấu hổ và xin ban cho con 
lòng thương xót, để con có thể thương xót những người 
khác ".  (Đặng Tự Do, VCN 01.03.2015 
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Điều đó không thể được 

Tôi mệt quá rồi! 

Không ai yêu tôi thực lòng cả 

Tôi không thể tiếp tục nữa 

Tôi không thể hình dung ra làm sao 

Tôi không thể làm được điều đó 

Tôi không thể 

Không bõ công 

Tôi không thể tha thứ cho tôi 

Tôi không thể cầm cự được 

Tôi sợ 

Tôi hay lo và nản lòng 

Tôi khờ quá 

Tôi thấy lẻ loi 

 

    BẠN NÓI :                CHÚA NÓI : 

Thiên Chúa muốn cùng  đi  vớ i  bạn trong cuộc  sống.   

Chúa cho bạn người  này  ngườ i  nọ ,  tùy  bạn nhận ai  hay bỏ  a i  

Lạy  Cha trên trờ i ,  

Xin  chúc  lành cho  bạn bè  chúng con,   

ban cho họ  nhũng gì  hôm nay Chúa biế t  họ  cần.   

Uớc gì  đờ i  họ  chan hòa  bình an của Chúa,   

được thăng t iến và sức  mạnh  

Mọi sự đều có thể (Luke 18:27) 

Ta sẽ cho con nghỉ ngơi (Matthew 11:28-30) 

Ta yêu con (John 3:1 6 & John 3:34 ) 

Ơn Ta đủ cho con (II Corinthians 12:9 & Psalm 91:15) 

Ta sẽ dẫn dắt con từng bước (Proverbs 3:5- 6) 

Con có thể làm được mọi chuyện (Philippians 4:13) 

Ta có thể (II Corinthians 9:Cool 

Thực đáng công (Roman 8:28 ) 

Ta tha cho con (I John 1:9 & Romans 8:1) 

Ta sẽ cho con những gì con cần (Philippians 4:19) 

Ta không cho con tinh thần sợ hãi (II Timothy 1:7) 

Phó thác mọi lo âu cho Ta (I Peter 5:7) 

Ta cho con khôn ngoan (I Corinthians 1:30) 

Ta không bao giờ bỏ con hoặc quên con (Hebrews 13:5) 
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