
(Trích bài giảng của Thánh GM Gioan Kim Khẩu) 

1. Lên án tội lỗi, 

2. Tha thứ người khác, 

3. Cầu nguyện, 

4. Làm phúc bố thí, 

5. Sống khiêm nhường. 

Hẳn anh em muốn tôi nhắc anh em về cách thức sám hối ? 

Chắc chắn là có nhiều cách sám hối khác nhau, và cách nào 

cũng đưa ta về trời. 

Cách sám hối thứ nhất: lên án tội lỗi mình: hãy là người đầu 

tiên xưng ra tội lỗi 

của bạn để được 

nên công chính. 

Ngôn sứ cũng nói: 

Con đã xưng tội ra 

với Chúa, chẳng 

giấu Ngài lầm lỗi 

con. Và chính 

Ngài đã tha thứ tội 

vạ cho con. Vậy 

cả bạn nữa, hãy 

lên án tội lỗi mình 

đã phạm. Và thế là 

đủ để bạn được 

Chúa thứ tha. 

Thực vậy, ai lên 

án tội lỗi mình đã 

phạm, sẽ lâu sa 

ngã lại hơn. Hãy 

thúc đẩy lương 

tâm, để lương tâm 

ở ngay trong bạn 

tố cáo tội lỗi bạn, 

và sau này lương 

tâm khỏi tố cáo 

bạn trước toà 

Chúa. 

Đó là cách sám hối hoàn hảo nhất. Cách thứ hai không kém 

gì cách thứ nhất: kẻ thù có sỉ nhục chúng ta, chúng ta đừng 

để bụng; hãy chế ngự tính giận hờn; hãy tha thứ tội lỗi cho 

anh em, và như thế, chúng ta có xúc phạm đến Chúa điều gì, 

Người cũng sẽ thứ tha. Đó là cách thứ hai để tẩy sạch tội lỗi. 

Chúa nói: “Thật vậy, nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì 

Cha anh em trên trời cũng tha thứ cho anh em”. 

Bạn có muốn học cách sám hối thứ ba nữa không? Hãy hết 

lòng cầu nguyện cho chu đáo và sốt sắng. 

Nếu bạn muốn biết cách thứ tư, thì tôi xin nói: đó là việc 

làm phúc bố thí. Việc này có nhều hiệu lực rộng rãi. 

Ngoài ra, sống giản dị và ăn ở khiêm nhường cũng là một 

cách sám hối không thua kém bất cứ cách nào đã nói trên 

đây. Cách sám hối này tận diệt tội lỗi tận căn. Người thu 

thuế đã làm chứng điều đó. Anh không kể ra những việc 

lành, nhưng thay vào đó, anh đã dâng lên lòng khiêm tốn 

của mình và đã trút được gánh nặng tội lỗi. 

Thế là chúng tôi đã cho anh em thấy năm cách sám hối: thứ 

nhất là lên án tội lỗi, thứ hai là tha thứ lỗi làm cho người 

thân cận, thứ ba là cầu nguyện, thứ bốn là làm phúc bố thí, 

thứ năm là ăn ở khiêm nhường. 

Bạn đừng có thụ động, nhưng ngày nào cũng phải dùng tất 

cả những phương 

thế trên đây là 

những phương thế 

dễ theo, và bạn 

cũng không thể 

viện cớ là nghèo. 

Dầu bạn có nghèo 

lắm đi nữa, bạn 

vẫn có thể dẹp bỏ 

thói giận hờn, 

sống khiêm tốn, 

chuyên cần cầu 

nguyện, lên án tội 

lỗi, và cảnh nghèo 

đâu có gây trở 

ngại nào cho bạn. 

Tôi nói gì nữa 

đây, bởi vì khi 

chúng ta theo cách 

sám hối trong đó 

cần phải cho tiền 

(nghĩa là phải làm 

phúc bố thí), ngay 

cả cảnh nghèo 

cũng không cản 

trở chúng ta thi 

hành mệnh lệnh 

kia? Bà goá bỏ hai đồng tiền kẽm vào thùng đã chứng thực 

điều đó. 

Vậy khi chúng ta đã học cách chữa lành thương tích, chúng 

ta hãy sử dụng các phương tiện đó, để sau khi sức khoẻ 

được phục hồi thực sự, chúng ta sẽ mạnh dạn đến hưởng tiệc 

thánh, sẽ được vinh dự lớn lao là đi nghênh đón Vua Kitô 

vinh hiển, và mãi mãi chúng ta được phúc lộc vĩnh cửu nhờ 

ân sủng và lòng từ bi nhân hậu của Đức Giêsu Kitô, Chúa 

chúng ta. 

(Trích từ bài đọc “Kinh Sách” – Thánh Vinh  Tuần I TN) 
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