bao dung
Đòi hỏi sự kiên nhẫn và tha thứ

nhöõng ñoâi giaøy
khaùc nhau
Traûi nghieäm cuûa moïi ngöôøi laø khaùc nhau
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Nôi ít hôn chính laø nôi nhieàu hôn

Ai Coù Theå Xeùt Ñoaùn?
Tröôøng hôïp khoâng phaûi laø pheâ bình

Lời tâm tình
Cao gần 2m, nặng hơn 225kg, Sam có vóc dáng rất oai vệ. Thêm vào đó, với
ánh mắt nhìn chằm chằm, dữ dằn của anh ta, trông anh ấy rất đáng sợ. Những
lần đầu khi chúng tôi nhìn thấy anh, vợ tôi, Caryn và tôi thường tránh xa anh ta.
Rồi một buổi tối nọ, Caryn bắt chuyện. Sau khi trò chuyện đôi chút, Sam kể cho
cô ấy nghe về câu chuyện của anh ta. Lúc còn nhỏ, khi anh ta và em trai cùng
chơi với nhau phía trước nhà, em trai của anh ta bị xe hơi đụng và đã chết trong
vụ tai nạn ấy. Sam bị đổ lỗi. “Tất cả những gì tôi nghe được sau đó chính là tôi
thật tồi tệ. Cuối cùng, tôi nhận ra rằng vì mọi người nghĩ tôi tồi tệ, nên tôi cũng
có thể tồi tệ. Tôi thậm chí không cần phải biến thành màu xanh, như Hulk để
trở nên bạo lực, tôi rất giận dữ.” Anh ta đã như thế suốt 20 năm. Kể từ cuộc trò
chuyện, chúng tôi được biết một Sam hoàn toàn khác—rất nhạy cảm, thông
minh, sâu sắc và ăn nói lưu loát. Chỉ với một sự thông hiểu và đón nhận, anh ta
bắt đầu phát huy tiềm năng của mình. Chúng tôi đã không nên hiểu sai về Sam.
Vấn đề của Nancy được thể hiện rõ nơi khuôn mặt của cô. Nghiện ngập thời
gian dài sẽ dẫn đến điều ấy. Cô ấy là một y tá, khi hai đứa con gái út, và tiếp đến
là người con gái thứ ba của cô được chẩn đoán bệnh vào thời kỳ cuối. Trong
suốt 10 năm, Nancy bất lực nhìn con gái của cô yếu dần và cuối cùng chết đi.
Theo lời của chính Nancy, cô “đã không chấp nhận được nó.” Cô quay sang sử
dụng rượu và ma túy. Giờ đây, sau nhiều năm nghiện ngập, Nancy đứng dậy
từ bỏ nó. Cô cắt đứt liên lạc với những ai cô quen ở cuộc sống ấy và tham dự
vào những buổi hợp mặt của những nhóm hổ trợ hầu như mỗi ngày. Đó là
trận chiến diễn ra hằng ngày, nhưng cô sẽ chiến đấu. Thật dễ dàng thế nào
khi gán cho những người như Sam và Nancy là những người tồi tệ không thể
cứu chữa. Rất nhiều người như thế. Nhưng Thiên Chúa không như thế. Và Ngài
trông mong nhiều hơn nơi chúng ta.
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Cách

đây nhiều năm, tôi
trải qua hai tuần ở trại
tị nạn Sahrawi, gần một
thành phố ốc đảo Tindouf,
ở miền Tây Nam Algeria.
Mười người chúng tôi,
từ những người độ tuổi
thiếu niên đến những
người ở độ tuổi 50, thực
hiện chuyến hành trình
từ trụ sở của chúng tôi
ở Granada, Tây Ban Nha,
để có buổi nói chuyện và
trình diễn ở những ngôi
trường và những trung
tâm cộng đồng tại trại.
Những người Sahrawi
là những người còn lại của
bộ tộc du mục từ những
vùng sa mạc và những
bờ biển phía tây Sahara
trước đây. Trong suốt 100
năm, họ sống dưới sự cai
trị của người Tây Ban Nha,
họ trở nên quen với cách
sống định cư hơn và tạo
lập những cộng đồng lớn
giống như Smara.
Khi chế độ thực dân
Tây Ban Nha sụp đổ vào

năm 1975, Morocco và
Mauritania phải gấp rút
lấp vào chỗ trống. Những
người bản xứ Sahrawis
thất bại trong trận chiến,
nhưng hầu hết cộng đồng
quốc tế đều quay lưng
lại với họ. Suốt hơn 30
năm, gần 200,000 người
Sahrawis sống trong
những điều kiện nghèo
khổ ở Hamada—một kiểu
sa mạc gồm cao nguyên
cằn cỗi, đầy sỏi đá. Nhiệt
độ vào mùa hè lên đến 55
độ C.
Chúng tôi thật ấn tượng
trước sự khiêm tốn của
người dân Sahrawi. Họ
không phải những người
quá cuồng về tôn giáo
hoặc chính trị. Cảnh ngộ
khốn khổ của họ không
được chú ý đến suốt gần 4
thập kỷ, nhưng họ không
trở nên cay nghiệt. Thiên
Chúa đoái nhìn họ, họ nói,
và một ngày nào đó sẽ cứu
họ.

Chúng tôi sống với 3 gia
đình trong suốt chuyến
thăm viếng, mỗi một gia
đình đều thiết đãi chúng
tôi rất chu đáo. Những
điều kiện sống rất cơ
bản—không có hệ thống
nước, điện có được từ
những tấm năng lượng
mặt trời và pin 12 volt, và
cái nóng gần như không
chịu nổi—nhưng lòng
hiếu khách và tình bạn
của họ dành cho chúng
tôi còn hơn cả sự bù đắp.
Gia đình và những tập thể
gia đình lớn hơn đều rất
gắn kết. Không hề có dấu
hiệu của bạo lực, tội phạm,
hoặc ma túy. Không giao
thông ồn ào hoặc những
công trình xây dựng. Bức
màn sao trên bầu trời đêm
không bị che chắn bởi
những tòa nhà cao tầng
hoặc bị lưu mờ bởi ánh

OÁc Ñaûo

Dennis Edwards
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sáng phản chiếu của ánh
đèn điện. Chúng tôi trở lại
thời gian lúc những tiện
nghi hiện đại và toàn cầu
hóa gần như chưa có mặt,
tuy nhiên tinh thần của
chúng tôi được làm mới và
tiếp thêm sinh lực.
Chúng tôi cười đùa, nhảy

múa và ca hát. Ngay cả
ngày cũng trở nên thật yên
bình. Chúng tôi trò chuyện
và lắng nghe. Chúng tôi có
buổi nướng thịt dưới ánh
trăng trên những đụn cát,
và cùng nhau hát những
bài hát về tình yêu, bình an
và lòng tin vào Chúa.

quang
‚
Canh
Tôi

nhìn qua khung cửa
sổ rỉ sét của xe buýt. Một

Nyx Martinez
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ngày với khởi đầu ảm đạm,
và tôi cũng thế. Lạc trong
suy nghĩ, nhớ lại những gì
lẽ ra không nên nhớ, tôi
bị chìm trong tâm trạng
chán nản. Thật đáng buồn
đúng không, khi chúng ta
chán nản, tâm trí chúng ta
chỉ toàn nghĩ đến những
ý nghĩ chỉ phí thời gian và
làm suy yếu tinh thần của
chúng ta?
Xe buýt tạm dừng.
Lại thêm lần nữa. Giao
thông ở Manila. Tôi liếc
nhìn đồng hồ. 6 giờ sáng.
Còn quá sớm nhưng giao
thông đã chậm như thế.
Tôi có cuộc hẹn phải đúng
giờ và tối qua lại thiếu

Khi chúng tôi trở lại Tây
Ban Nha, những người bạn
của chúng tôi khen ngợi
chúng tôi. “Các bạn thật hy
sinh khi đến những khu trại
tị nạn ấy,” họ nói. Nhưng
chúng tôi trả lời: “Không,
chúng tôi đã được ơn khi
đến đó!” 

ngủ. Trong tâm trạng bực
bội, tôi quay lại ô cửa sổ.
Một người bán hàng
trên vỉa hè đang bán
những đôi giày ống màu
đen mà anh ta vừa đánh
bóng xong. Tôi hầu như có
thể đọc được suy nghĩ của
anh ta, và cảm nhận được
hy vọng của anh ta. Ngày
hôm nay sẽ tốt đẹp. Có thể
anh ta sẽ kiếm được nhiều
tiền hơn ngày hôm qua, và
tối nay sẽ có được buổi ăn
tối khá hơn. Chỉ là có thể.
Một người có vẻ muốn
mua dừng lại. Anh ta mặc
chiếc quần jean bạc màu
và chiếc áo sờn. Khoác trên
vai là chiếc túi JanSport
nhái. Anh ta cầm một đôi
giày ống lên và tỏ vẻ thích.

Một ngày nào đó, có lẽ một
ngày nào đó, có vẻ như anh
ta đang suy nghĩ. Tôi sẽ có
đủ tiền để mua đôi giày như
thế này.
Tôi tự hỏi không biết thu
nhập mỗi ngày của anh ta
là bao nhiêu. 200, hoặc có
thể 300 peso?—Khoảng 6
đôla. Giá đôi giày ống gấp
hai lần như thế. Tiền của
anh ta cần cho những việc
khác. Rất nhiều những việc
khác. Có thể anh ta còn gia
đình đang cần ăn, nợ cần
phải trả. Tiền của anh ta
hết trước khi kiếm được.
Đôi giày ống sẽ phải chờ.
Người đàn ông nhìn
người bán hàng với ánh
mắt mệt mỏi. Ánh mắt
của anh ta nói lên tất cả.
Không phải ngày hôm nay.
Và có thể không phải ngày
mai. Cả hai nói chuyện với
nhau như thể họ là những
người bạn cũ. Họ cười và
trò chuyện trước khi chiếc

xe buýt của tôi lăn bánh
được một đoạn và lại dừng
lại.
Lần này, tôi nhìn một
cụ già đầy nếp nhăn đang
bán kẹo. Bà ngồi trên một
chiếc ghế thấp, gần như
gây cản đường đi bộ khi
cả một đám đông người
qua lạ quanh bà. Đôi mắt
của bà ánh lên nỗi buồn
về điều gì đó mà tôi không
biết. Có thể là một thực tế
đơn giản rằng ngày hôm
nay cũng chỉ giống như
ngày hôm qua và ngày
hôm kia, giống như bao
ngày khác trong năm đã
qua đi, một ngày mà bà
biết ngày mai cũng sẽ như
thế.
Bà hẵn sẽ ngồi trên
chiếc ghế ấy từ sáng sớm
cho đến lúc chiều tàn. Một
vài người mua một ít kẹo,
nhưng không ai chú ý đến
bà. Sau khi bỏ vài đồng xu
vào đôi tay chai sần của

bà, họ hối hả bỏ đi, chỉ là
những người lạ mặt. Họ
tiếp tục với nhịp sống của
mình. Còn cụ già ấy hẵn sẽ
già hơn và không hề vui vẻ
hơn.
Tôi nhìn thấy khóe
miệng của bà trệ xuống
nhiều hơn. Bà ấy nhìn xa
xăm khi giọt nước mắt lăn
dài trên má. Tôi phải nhìn
tránh đi.
Người điều khiển giao
thông bận rộn với việc hối
những người đi bộ băng
qua đường. Liệu ông ta
cũng mang một nỗi buồn
nào đó không nhìn thấy?
Ông ta cũng bị ám ảnh bởi
những ý nghĩ lẽ ra tốt hơn
không nên nghĩ chăng?
Nếu có điều gì đó làm ông
buồn phiền, ông cũng
không thể biểu hiện nó.
Ông phải làm việc, phải
điều khiển giao thông,
phải giữ trật tự.
Một người phụ nữ
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khoảng 20 tuổi băng qua
đường theo sự ra hiệu của
ông, và tôi cố tưởng tượng
thế giới qua đôi mắt của
cô ấy. Câu chuyện của
cô ấy là gì? Cô ấy đang đi
đâu? Tên cô ấy là gì?... Tại
sao tôi lại quan tâm?
Tâm trí của tôi quay về
với hoàn cảnh của mình
và tôi nhận ra rằng điều gì
đó đánh trúng tâm trạng
của tôi, dường như chống
lại ý muốn của riêng tôi.
Thật kỳ lạ khi tôi cảm nhận
cảm xúc của người khác.
Hay có lạ không? Có bình
thường không khi chai sạn
trước những cảm nghĩ của
người khác, đi qua những
ngày trong đời như thể tất
cả những người vô danh
trong đám đông xung
quanh tôi chỉ là những vật
dụng sân khấu trong thế

giới của tôi? Không. Mỗi
một người lạ mặt chính là
mẹ của ai đó, là con của
ai đó, là chồng của ai đó,
là anh của ai đó, là ai đó
của ai đó. Và tất cả họ đều
quan trọng.
Khi tôi nghĩ lại những
vấn đề của mình, bất cứ
điều gì đã gây buồn phiền
cho tôi trước đó đều có
vẻ không quan trọng. Tôi
không có một cuộc sống
cực nhọc và buồn phiền,
sống và làm việc ngoài
đường, với khói bụi làm
cay mắt và làm nhiểm
phổi. Tôi không phải lo
lắng mọi lúc về việc làm
thế nào xoay sở cho đủ chi
tiêu. Chắc chắn rằng tôi có
những khó khăn của mình,
nhưng so sánh lại, cuộc đời
đã thật tốt với tôi. Và với
tất cả những biểu hiện, nó

sẽ tiếp tục như thế.
Cuối cùng, xe buýt cũng
đã tăng tốc và tôi tiếp
tục một ngày của mình.
Nhưng với những cái nhìn
bên ngoài cửa sổ xe buýt,
Chúa đã ban cho tôi điều
gì đó tôi hy vọng mình
không bao giờ đánh mất—
sự cảm thông, một trái tim
run cảm trước những gì
người khác trải qua và một
ao ước muốn giúp đỡ để
làm cho thế giới của họ
rạng rỡ hơn đôi chút.
Bên ngoài cánh cửa sổ
cuộc đời, quang cảnh có
thể thay đổi mỗi ngày,
nhưng vẫn luôn có những
người khó khăn bước
ngang qua. Tôi có thể làm
gì cho họ? Sự cảm thông
thực sự không chỉ quan sát
và rồi quay đi. Và tôi không
nên như thế. 

yếu, để chinh phục những
người yếu. Tôi đã trở nên
tất cả cho mọi người, để
bằng mọi cách cứu được
một số người.—1 Cr 9:2022

cho kẻ làm ơn cho mình,
thì còn gì là ân với nghĩa?
Ngay cả người tội lỗi cũng
làm như thế.—Lc 3:32-33.

Chúng ta nên đặc biệt rộng

Phúc thay ai xây dựng
hòa bình, vì họ sẽ được gọi
là con Chúa.—Mt 5:9
“Anh em đã nghe Luật
dạy rằng: Hãy yêu đồng
loại và hãy ghét kẻ thù.
Còn Thầy, Thầy bảo anh
em: hãy yêu kẻ thù và cầu
nguyện cho những kẻ

ngược đãi anh em. Như
vậy, anh em mới được trở
nên con cái của Cha anh
em , Đấng ngự trên trời,
vì Người cho mặt trời của
Người mọc lên soi sáng kẻ
xấu cũng như người tốt, và
cho mưa xuống trên người
công chính cũng như kẻ
bất chính.”—Mt 5:43-45
Phải đối xử tốt với nhau,
phải có lòng thương xót và
biết tha thứ cho nhau, như
Chúa đã tha thứ cho anh
em trong Đức Giêsu.—Ep
4:32 

(Tiếp theo trang 7)

lượng với những ai chúng
ta đặc biệt khó hòa hợp.

Nếu anh em yêu thương
kẻ yêu thương mình, thì
có gì là ân với nghĩa? Ngay
cả người tội lỗi cũng yêu
thương kẻ yêu thương
họ. Và nếu anh em làm ơn
6

Bao dung là một phần của
sự thánh thiện.

lương thực cho người đọc

Bao dung
Samuel Keating

Một

định nghĩa về sự bao

là “một thái độ
không xét đoán, khách
quan, và công bằng về
những ý kiến và hành
động khác với ý kiến và
hành động của bản thân”.
Khá dễ dàng để bao dung
với người khác khi những
khác biệt là nhỏ nhặt;
nhưng sẽ khó hơn khi
những khác biệt là lớn và
có rất ít điểm chung.

dung chính

Chúa muốn chúng ta sống
hòa thuận với mọi người.

Các ngươi phải đối xử
với những người ngoại
kiều cư ngụ với các ngươi
như với một người bản
xứ, một người trong các
ngươi.—Lê vi 19:34
Vậy tất cả những gì
anh em muốn người ta
làm cho mình, thì chính
anh em cũng hãy làm cho
người ta.—Mt 7:12
Hãy làm tất cả những gì
anh em có thể làm được,
để sống hòa thuận với mọi
người.—Rm 12:18
Hãy coi chừng: đừng

có ai lấy ác báo ác, nhưng
hãy luôn luôn cố gắng làm
điều thiện cho nhau cũng
như cho mọi người.—1 Tx
5:15

Chúa đã tha thứ cho anh
em, thì anh em cũng vậy,
anh em phải tha thứ cho
nhau.—Cl 3:12-13

Để

phù hợp cũng chính là một

bao dung cần đến sự

kiên nhẫn và tha thứ.

Bấy giờ, ông Phê-rô đến
gần Chúa Giê-su mà hỏi
rằng: “Thưa Thầy, nếu anh
em con cứ xúc phạm đến
con, thì con phải tha đến
mấy lần? có phải bảy lần
không” Chúa Giêsu đáp:
“Thầy không bảo là đến
bảy lần, nhưng là đến bảy
mươi lần bảy”.—Mt 18:2122
Dù nó xúc phạm đến
anh một ngày đến bảy lần,
rồi bảy lần trở lại nói với
anh: “Tôi hối hận, thì anh
cũng phải tha cho nó”.—
Lc 17:4
Hãy có lòng thương
cảm, nhân hậu, khiêm
nhu, hiền hòa và nhẫn nại.
Hãy chịu đựng và tha thứ
cho nhau, nếu trong anh
em người này có điều gì
phải trách móc người kia.

Sẵn

sàng thay đổi cho

phần quan trọng của sự
bao dung.

Vậy chúng ta hãy theo
đuổi những gì đem lại bình
an và những gì xây dựng
cho nhau.—Rm 14:19
Với người Do thái, tôi đã
trở nên Do thái, để chinh
phục người Do thái. Với
những ai sống theo Lề
Luật, tôi đã trở nên người
sống theo Lề Luật, dù
không còn phải sống theo
Lề Luật nữa, để chinh phục
những người sống theo
Lề Luật. Đối với những kẻ
sống ngoài Lề Luật, dù
tôi không sống ngoài luật
Chúa, nhưng sống trong
luật Đức Giêsu, để chinh
phục những người sống
ngoài Lề Luật. Tôi đã trở
nên yếu với những người
(Xem tiếp trang 6)
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saéc maøu tình
Michael Roy

Những

năm gần đây, tất

cả chúng ta đều nhìn thấy
hoặc nghe về những sự căm
thù sâu sắc có thể xảy ra khi
sự hận thù leo thang giữa
những dân tộc khác nhau
về chủng tộc, ý thức hệ
hoặc về tôn giáo. Những
cuộc xung đột dân tộc
tại Vùng Sừng Châu Phi,
những bạo loạn chính trị
ở Bắc Phi, những cuộc đổ
máu không ngừng diễn ra
tại Trung Đông, và những
mối quan hệ sắc tộc căng
thẳng ở rất nhiều những
quốc gia khác đều làm
nảy sinh những câu hỏi
về hiện trạng của nhân
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loại. Hầu hết những mâu
thuẫn này đều là những
mâu thuẫn nội bộ hoặc
là những cuộc chiến
giữa những tiểu bang, và
hầu hết nạn nhân đều là
thường dân. Ai đó có thể
chấm dứt tất cả những
điều này không? Bạn có
ao ước rằng ai đó có thể
ra lệnh cho tất cả mọi dân
tộc thuộc mọi quốc gia,
mọi màu da, và tín ngưỡng
phải tôn trọng, chấp nhận
và sống hòa hợp với nhau,
bất chấp những khác biệt
không, và điều ấy liệu có
xảy ra chăng? Đáng buồn
thay, ngay cả khi một số

tổ chức quốc tế có quyền
ra một sắc lệnh như thế,
thì nó cũng không bao
giờ được thực hiện. Đơn
giản bởi vì lẽ phải không
thể làm thành luật. Sự tử
tế, thấu hiểu và tình yêu
thương phải phát xuất từ
trái tim, chứ không phải
sự đối phó lại mang tính
trách nhiệm đối với luật.
Khi ai đó mất đi người
mình yêu thương, nhà
cửa, hoặc đất đai, trở
thành đối tượng của bạo
lực, hoặc chịu đựng mũi
dùi khinh miệt của những
nhóm khác, không một
sắc lệnh nào có thể thay

yeâu
đổi thái độ của những
nạn nhân trong một đêm.
Ngay cả khi họ muốn hòa
hợp, cũng không một sức
mạnh ý chí nào có thể
ngay lập tức vượt qua
được sự căm hờn và oán
giận đã ăn sâu.
Làm thế nào có thể
vượt qua định kiến, sợ hãi,
và ngờ vực khi những điều
này đã bén rễ quá sâu?
Câu trả lời được gói gọn
trong chỉ một từ: tình yêu.
“Ghét ghen sinh cãi vã,
tình yêu khỏa lấp mọi lỗi
lầm” (Cn 10:12). Nếu bạn
ghét ai đó; những tương
tác của bạn với họ thường

Tôi nói rằng chúng ta nên xem tất
cả mọi người là anh em của chúng ta.
Sao? Người Thổ Nhĩ Kỳ cũng là anh em
tôi? Người Trung Hoa cũng là anh em
tôi? Người Do thái? Người Siam? Đúng
vậy, rất rõ ràng; chẳng phải tất cả
chúng ta đều là con cái của cùng một
người Cha, là thọ tạo của cùng một
Đức Chúa sao—Voltaire
có khả năng phát sinh bất
hòa và mâu thuẫn. Nhưng
nếu bạn thật sự yêu
thương họ, ngay cả khi họ
làm điều gì đó sai trái đối
với bạn, bạn hoàn toàn có
thể bỏ qua những lầm lỗi
của họ, chấp nhận và tha
thứ cho họ.
Điều này nghe có vẻ
như một nguyện vọng
tốt đẹp—bỏ qua và tha
thứ những lỗi lầm và sai
phạm của người khác—
nhưng thực tế, ai lại có thể
ngay lập tức trút bỏ hết
oán giận, căm ghét, sợ hãi
hoặc những thái độ tiêu
cực đã ăn sâu nơi những

cá nhân hoặc những
nhóm người? Hầu hết
chúng ta đều thiếu quyết
tâm và khả năng về mặt
cảm xúc để làm điều ấy.
Đôi khi, chúng ta thậm chí
không muốn làm điều ấy.
Tin tốt lành chính là
mặc cho những giới hạn
con người của mình,
chúng ta hoàn toàn có thể
yêu thương, thông hiều
và chấp nhận người khác
một cách chân thành dù
quá khứ hoặc xuất thân
của họ thế nào. Chìa khóa
của tình yêu ấy bắt nguồn
từ nguồn tột cùng của tình
yêu chính là Thiên Chúa.
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Kinh Thánh nói cho chúng
ta biết rằng “Thiên Chúa là
tình yêu” (1 Ga 4:8). Người
chính là Thần Khí quyền
năng của tình yêu, Đấng
tạo nên vũ trụ và tạo nên
con người chúng ta.
Để cho chúng ta biết
Người thế nào, Ngài đã
gửi chính Con Một của
Người, Chúa Giê su, dưới
hình hài một người phàm.
Sứ mệnh của Chúa Giê su
chính là sứ mệnh tình yêu.
Ngài trải nghiệm nỗi đau
khổ của nhân loại và cảm
thông sâu sắc với họ khi
Ngài chăm sóc những nhu
cầu về thể chất và tinh
thần của họ. Ngài đã trở
nên một trong chúng ta.
Ngài dạy rằng chúng
ta có thể làm trọn tất cả
mọi lề luật của Thiên Chúa
thông qua việc làm trọn
2 điều răn: “Yêu Chúa” và
“yêu người thân cận” (Mt
22:37-40).
Một lần, một người
chống đối Chúa Giêsu
nghe thấy Ngài dạy về
điều này và đã hỏi đố
Ngài. “Ai là người thân cận
của tôi?” Chúa Giê su đã
trả lời lại bằng câu chuyện
Người Samari nhân hậu,
trong đó, Ngài cho thấy rõ
rằng người thân cận của
chúng ta chính là bất cứ
10

ai cần đến sự giúp đỡ của
chúng ta, bất chấp chủng
tộc, tín ngưỡng, màu da,
quốc tịch hoặc bối cảnh
văn hóa của họ (Lc 10:2537).
Cách thức chúng ta có
thể yêu thương những
người thân cận và làm
phần việc của mình để
đóng góp vào việc mang
đến hòa bình cho thế giới
chính là cầu xin Vị Hoàng
Tử Bình An, Chúa Giêsu
(Is 9:6), ban cho chúng ta
tình yêu của Ngài dành
cho tha nhân. Khi chúng
ta được nối kết với Thiên
Chúa tình yêu, Ngài có
thể thêm sức cho chúng
ta để chúng ta làm những
gì là không thể đối với
loài người: chân thành
yêu thương tha nhân như
chúng ta yêu thương bản
thân mình.
Kinh Thánh nói về
Chúa Giêsu như sau:
“Chính Người là bình an
của chúng ta: Người đã
liên kết đôi bên thành
một; Người đã hy sinh
thân mình để phá đổ bức
tường ngăn cách là sự
thù ghét” (Ep 2:14). Tình
yêu siêu nhiên của Thiên
Chúa chính là thứ mang
đến bình an, sự đoàn kết
và tôn trọng lẫn nhau

thực sự.
Thậm chí khi sợ hãi,
định kiến, và căm ghét
bén rễ sâu nhiều năm,
tình yêu của Thiên Chúa
có thể xóa sạch tất cả.
Một khi bạn biết rằng
Thiên Chúa yêu thương
và tha thứ cho bạn, sẽ dễ
dàng hơn rất nhiều để
bạn yêu thương và tha
thứ cho tha nhân. Kế đến,
bạn có thể “xóa bỏ chua
cay gắt gỏng, nóng nảy
giận hờn, hay la lối thóa
mạ, và loại trừ mọi hành
vi gian ác và đối xử tốt với
nhau, có lòng thương xót
và biết tha thứ cho nhau,
như Thiên Chúa đã tha
thứ cho chúng ta trong
Đức Giê su” (Ep 4:31-32).
Khi chúng ta mở rộng
con tim của mình với
Chúa Giêsu, Ngài có thể
giải thoát bạn một cách
huyền diệu khỏi sự giam
cầm của căm hờn và ác
tâm đối với người khác.
“Phàm ai ở trong Đức Giê
su đều là thọ tạo mới. Cái
cũ đã qua, và cái mới đã
có đây rồi” (1 Cr 5:17).
Một thế giới tuyệt vời
biết bao nếu điều duy
nhất chúng ta nhìn người
khác chính là tình yêu
thương—màu sắc của
yêu thương. 

Niềm vui cao quý nhất và to
lớn nhất chúng ta có được
nơi thế gian này chính là
khám phá ra những sự thật
mới, và kế đến chính là giũ bỏ
những định kến cũ.—Hoàng
Đế Frederick II (1712-1786),
vua Prussia

những thoáng
suy ngẫm
Nhận thấy điều tốt
nhất nơi người khác

Nếu bạn cố tạo nên một vòng
tròn khép kín và chỉ có mỗi mình
bạn, vòng tròn ấy không bao giờ
phát triển rộng hơn được. Chỉ có
vòng tròn có nhiều chỗ trống cho
bất cứ ai cần đến nó mới có đủ
không gian trống để chứa đựng
bất cứ điều kỳ diệu nào.—Zilpha
Keatley Snyder (1927TCN)

Cuộc sống bạn tiến xa đến đâu tùy
thuộc vào sự nhân từ của bạn với tuổi
trẻ, sự trắc ẩn với tuổi già, đồng cảm
với sự đấu tranh, rộng lượng với yếu
đuối và mạnh mẽ. Bởi vì, một ngày
nào đó trong cuộc sống, bạn sẽ trải
qua tất cả những điều ấy.—George
Washington Carver (1864-1943),
nhà giáo dục, nhà phát minh, và nhà
thực vật học người Mỹ

Nếu bạn tiếp xúc với mỗi một
người bạn mới wgặp với một
tinh thần dám mạo hiểm, bạn sẽ
nhận thấy bản thân bị cuốn hút
bởi những suy nghĩ, trải nghiệm
và đặc điểm của người bạn gặp.—
Eleanor Roosevelt (1884-1962),
phu nhân tổng thống Franklin D.
Roosevelt

Nếu bạn xét đoán mọi người,
bạn sẽ không có thời gian
để yêu họ.—Mother Teresa
(1910-1997), đấng sáng lập
dòng Thừa Sai Bác Ái, người
phục vụ “những người nghèo
nhất trong số những người
nghèo” khắp 130 quốc gia.

Tôi luôn thích tin tưởng
điều tốt nhất nơi mọi
người—nó tiết kiệm
rất nhiều thời gian.—
Rudyard Kipling (18651936), tiểu thuyết gia và
nhà thơ người Anh.

Cho đến khi bạn học biết rộng lượng
với những ai không luôn đồng tình
với bạn; cho đến khi bạn nuôi dưỡng
được thói quen nói những lời tử tế về
những ai bạn không ngưỡng mộ; cho
đến khi bạn hình thành được thói
quen tìm kiếm điều tốt đẹp thay vì
điều không tốt nơi người khác, bạn
sẽ không thể thành công hay hạnh
phúc.—Napoleon Hill (1883-1970),
tác giả người Mỹ.
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nhöõng
chieác giaøy
khác nhau

Caryn Phillips

Thông

thường thế giới của

chúng ta là tất cả những gì

chúng ta biết. Thế giới của
chúng ta hình thành nên
từ những trải nghiệm của
chính mình—những nơi
chúng ta đã có mặt, những
người chúng ta biết, những
gì chúng ta làm—cũng như
những thói quen, những
tiêu chuẩn, những khát
vọng của chúng ta. Khi
chúng ta nhìn thấy một
người đàn ông nằm ngủ
ngoài đường hoặc một
người phụ nữ đang kêu
cầu sự giúp đỡ với giọng
líu nhíu, chúng ta so sánh
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hoàn cảnh của họ với thế
giới của chúng ta. Chúng
ta có thể cho rằng về cơ
bản có điều gì đó không
đúng với những người
trong hoàn cảnh ấy.
Sự thật là sự nghèo đói
đặt mọi người vào trong
một thế giới khác. Một
người vô gia cư phải ngủ
ngoài đường có thể đã
không thể ngủ suốt đêm
qua vì phải trong chừng
những tài sản nhỏ nhoi
của anh ta. Có lẽ người
phụ nữ ấy mắc căn bệnh
không được điều trị đã
ảnh hưởng đến giọng nói

của cô ấy.
Chelle Thompson viết:
“Nhân loại thường hiếm khi
bước ra khỏi thế giới của
mình để thật sự hiểu rõ nhu
cầu và nỗi sợ hãi của những
người khác. Chúng ta
thường có những suy nghĩ
và những sự tin tưởng của
riêng chúng ta về những
người xa lạ, và có những xét
đoán dựa trên suy nghĩ của
chúng ta cho rằng họ ‘nên’
sống cuộc sống của họ thế
nào.”
Ai đó đã cho rằng để
hiểu người khác, chúng ta
nên bước đi một dặm bằng

Mọi người bước đi những con đường khác nhau
tìm kiếm sự thỏa nguyện và hạnh phúc. Chỉ bởi vì
họ không đi cùng con đường của bạn, không có
nghĩa là họ đi lạc đường.—H.Jackson Brown, Jr.

đôi giày của họ. Nhưng tôi
có thể nào bước đi trong
đôi giày của một người mẹ
đơn thân, không nhà, bệnh
tật, cuộc sống gắn liền với
những đơn thuốc từ bệnh
viện, và những đứa con cô
bị dẫn đi và đưa vào nhà
nuôi dưỡng không? Làm
thế nào tôi có thể hiểu được
những gì cô ấy cảm nhận
đây? Tôi không thể bước
đi trong đôi giày của cô ấy,
nhưng tôi có thể hỏi nếu
cô ấy muốn chia sẻ, kể cho
tôi nghe về câu chuyện của
cô ấy, kể cho tôi nghe cảm
giác thế nào khi đi trong đôi

giày của cô ấy. Có lẽ cả hai
chúng tôi đều có lợi.
“Tôi nghĩ chúng ta phải
thừa nhận chúng ta chịu
trách nhiệm cho nỗi sợ
mà chúng ta cảm thấy về
nhau, và rồi bằng cách thức
thực tiễn nào đó, cách thức
thường nhật nào đó, tìm ra
cách nhìn mọi người khác
cách chúng ta vẫn thường
nhìn mọi người.”—Alice
Walker

Vấn

đề không phải là con

người

Người bạn thân của tôi,

Quentin, mắc căn bệnh
Parkinson. Chẳng hạn như
ảo giác khiến anh ta nghĩ
rằng đang có 10 người trên
giường cùng với anh ta. Kế
đến, vì nghĩ không có chỗ
cho mình, nên anh ta lăn
xuống nền nhà và gọi người
bạn cùng phòng giúp đỡ
anh ta lên. Anh cũng nghĩ
rằng nhiều phụ nữ muốn
kết hôn với anh ta (một sự
tưởng tượng chẳng thú vị).
Một lần, khi anh ta nghĩ một
kẻ thù cũ đuổi theo anh ta
với khẩu AK-47 trong tay,
anh ta đã nhấn báo động
hỏa hoạn của tòa nhà, và
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sau đó run rẫy hoảng sợ.
Mọi người đều khó khăn
để thuyết phục Quentin
rằng những gì anh ta nghĩ
mình nhìn thấy đều không
có thật. Phản ứng của anh
rất ương ngạnh và lo lắng
về những nhu cầu của anh
ấy. Người bạn cùng phòng
chán ngán với tất cả những
điều này và nói những lời
đại loại như: “Quentin là
người mất trí,” hoặc, “Anh
ta là kẻ ngớ ngẩn!”
Quentin cuối cùng
chuyển vào nhà an dưỡng,
và nhân viên ở đó hiểu rõ
tình trạng tâm lý của anh
ta. Một nhân viên chăm sóc
giải thích với Quentin, theo
những từ ngữ đơn giản,
một số những tế bào não đã
gửi cho anh những thông
tin sai. Đây chính là nguyên
nhân, chính bệnh tình của
Quentin, chứ không phải
bản thân anh ta.
Trong một buổi hội nghị
về sức khỏe tâm thần mà tôi
có dịp tham dự, một diễn
giả đã nói: “Đừng nói, ‘Anh
ta là người tâm thần phân
liệt,’ nhưng hãy nói ‘Anh ta
mắc chứng bệnh tâm thần
phân liệt’”. Tương tự thế, tôi
có nhiều vấn đề về sức khỏe
nhưng không muốn những
đặc điểm của mình gắn liền
bởi chúng. Tôi không muốn
bị xem là “người phụ nữ
bệnh tật”.
Cách nhìn này không chỉ
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thay đổi lời nói của chúng
ta nhưng còn thái độ của
chúng ta. Liệu chúng ta có
thể tách biệt một người
với những hoàn cảnh họ
đang chịu đựng không,
cho dù đó là căn bệnh tâm
thần, nghiện ngập, nghèo
đói, hoặc bệnh tật về thể
lý không? Liệu chúng ta
có thể tìm hiểu con người
bên trong của họ và đối xử
với họ bằng sự tôn trọng
không? Nếu chúng ta có
thể nhìn vượt xa vẻ bề
ngoài hoặc những giả định,
chúng ta sẽ có được cơ hội
khám phá ra điều tốt, thậm
chí là nét đẹp bên dưới
vẻ xù xì hoặc vẻ bề ngoài
không mấy cuốn hút.
Khi chồng tôi và tôi
bắt đầu công việc tình
nguyện tại một nơi chăm
sóc những người vô gia cư,
định kiến của tôi hoàn toàn
biến mất khi tôi biết được
lý do tại sao người mẹ đơn
thân này hoặc người đàn
ông lớn tuổi kia có mặt ở
đây. Thông thường, việc
hàng loạt những hoàn
cảnh không may xảy ra
cùng một lúc có thể xảy
đến với bất cứ ai và khiến
họ không còn nơi nào để
sinh sống, không một ai
đón nhận họ. Khi tôi hỏi
một người đàn ông về
công việc của anh ta trước
đây, anh ta đã nói rằng anh
đã từng là kiểm toán viên,

“lúc tôi là một con người”.
Anh ta đã là người giám
sát bộ phần kiểm toán của
chính phủ, trước khi căn
bệnh trầm cảm lấy đi công
việc của anh ta và cuối
cùng là mọi thứ anh ta có.
Sau khi tiếp nhận điều trị ở
trung tâm, anh ta tìm được
việc làm và hiện giờ đã có
nhà riêng.
Nhân viên tại trung tâm
lịch sự giới thiệu những
người ở đây với danh xưng
Ông hoặc Bà, hoặc ngài,
hoặc Cô. Khi chúng ta thể
hiện sự tôn trọng, chính
là chúng ta dành cho họ
phẩm giá. Phẩm giá giúp
mọi người nhìn bản thân
mình tích cực hơn và rồi
tìm thấy hy vọng. Hy vọng
mang đến ý chí để cố gắng
và tiếp tục cố gắng. Theo
cách này, sự tôn trọng của
chúng ta có thể giúp ai đó
tìm thấy một cuộc sống
mới.
Những ảo giác nặng của
Quentin được phát hiện
ra là do kết quả của đơn
thuốc không phù hợp;
khi liều thuốc giảm, anh
ta thôi không nhìn thấy
rất nhiều những sự kiện lạ
xảy ra xung quanh anh ta.
Thỉnh thoảng anh ta vẫn
hành động kỳ lạ, nhưng
anh ấy được thông hiểu
và được chấp nhận tại nhà
an dưỡng—và anh ta hạnh
phúc. 

Ai Coù Theå Xeùt Ñoaùn?
Peter Amsterdam

Một

số những tín hữu đã

làm mang tiếng những người
có niềm tin bởi những thái
độ xét đoán nặng nề của

họ, điều này giống như tự
cho mình là công chính.
Những người như thế
nghĩ rằng họ đang chứng
tỏ lòng tin hoặc ủng hộ
những động cơ tốt, nhưng
những lời tuyên bố của họ
thường gay gắt và bỏ quên
sự thật rằng Thiên Chúa
yêu thương tất cả mọi
người, bao gồm những
người chối bỏ và không
hiểu Người. Khi chúng ta
tiếp xúc với những người
chúng ta cảm thấy có gì
đó không đúng, Thiên
Chúa vẫn muốn chúng ta
tôn trọng họ như những
người Ngài đã tạo dựng và
yêu thương.

Thiên Chúa không bỏ
qua sự xấu xa hoặc việc
làm sai trái và chúng ta
cũng thế, nhưng chúng ta
cũng cần nhớ rằng Chúa
Giêsu đã giảng dạy thông
qua lời và mẫu gương về
việc xét đoán nên được
làm nhẹ bớt bởi lòng nhân
từ và sự tha thứ (Ga 8:3-11;
Mt 12:10-14). Có thể chúng
ta tin rằng hành động của
ai đó là không đúng hoặc
sai lầm, nhưng Chúa vẫn
muốn chúng ta cảm thông
với người ấy (Mt 9:13;
12:7; Lc 10:30-37; Gl 6:1).
Có thể chúng ta không
đồng tình với những niềm
tin của người khác hoặc
không tán thành những
hành động của họ, nhưng
không đúng khi có thái độ
xét đoán đối với những

người ấy. Chúng ta cần
xem xét cách Chúa Giêsu
phản ứng lại và hành động
như thế nào.
Việc xét đoán không
phải lúc nào cũng thẳng
thắn hoặc rõ ràng. Chúa
Giêsu đã khuyên bảo
chúng ta không xét đoán
hoặc kết án người khác (Mt
7:20), nhưng Ngài cũng đã
bảo chúng ta “xét đoán
cho công minh” (Ga 7:24),
việc này có liên quan đến
việc sáng suốt, đánh giá và
phân biệt đúng sai. Làm
thế nào chúng ta biết khi
nào nên áp dụng lời răn
dạy nào cho thích hợp?
Nếu ai đó làm điều gì
rõ ràng trái với đạo đức,
hoàn toàn hợp lý khi bạn
cảm thấy phải nói ra, đặc
biệt nếu kết quả dẫn đến
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việc ai đó bị hai hoặc
bị lạc lối. Hoặc nếu bạn
nhìn thấy rằng điều gì đó
xấu xa hoặc tiêu cực nơi
cuộc sống của ai đó, ví dụ
như lạm dụng rượu hoặc
thuốc, có lẽ bạn cảm thấy
có trách nhiệm làm cho
người đó thức tỉnh để họ
thấy con đường ấy sẽ dẫn
đến đâu.
Nhưng có những hoàn
cảnh khi đúng và sai
không phân định được
một cách rõ ràng. Điều
gì đó là sai trong hầu hết
mọi tình huống nhưng có
thể là điều cần thiết trong
những hoàn cảnh khác,
chẳng hạn như việc dùng
bạo lực để bảo vệ ai đó
hoặc những người vô tội
khác. Trong những hoàn
cảnh khác, chỉ có thời gian
mới nói được. Chúa Giêsu
đã nói rằng chúng ta có
thể xét đoán mọi người
và hoàn cảnh dựa vào hoa
quả (Mt 7:20), có nghĩa là
chúng ta chỉ biết sau khi
sự việc xảy ra.
Chúng ta cũng cần coi
chừng những cạm bẫy
thường gặp trong quá
trình xét đoán, chẳng hạn
như đưa ra những xét
đoán bề ngoài về những
dạng người hoặc những
hoàn cảnh nào đó, hoặc
phân định cho rõ trắng
và đen hơn thực tế của
chúng.
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Miêu tả về con voi
Có một câu chuyện ngụ ngôn Ấn Độ kể về
6 người đàn ông mù lần đầu tiên gặp con voi.
Một người sờ chân con voi và nói: “Con voi
giống như một cái cây.” Người khác đụng vào
đuôi con voi và nói: “Không, con voi giống
như sợi dây thừng.” Người thứ ba đụng vào
một bên mình của con voi và nói: “Tôi nói
cho các anh biết, coi voi giống như một bức
tường”. Người thứ tư sờ lỗ tai con voi và nói:
“À, giờ tôi mới biết con voi giống như một
chiếc lá”. Người thứ năm chạm vào một trong
hai chiếc ngà bén và nhẵn nhụi của con voi và
nói: “Con voi giống y như cây giáo!” Người
thứ sáu nắm được chiếc vòi của con voi và nói
một cách chắc chắn rằng: “Tất cả các anh đều
sai! Con voi giống như con rắn.”
Chúng ta cười, nhưng tất cả chúng ta đều
vội vàng kết luận khi chúng ta chỉ nhìn thấy
một phần của “con voi”. 

Chúng ta không nên
cảm thấy buộc phải xét
đoán mọi người chúng ta
gặp với cuộc sống dường
như không đúng đắn,
hoặc kết tội người khác
bởi những lựa chọn sai
mà họ đã đưa ra. Chúng
ta nên quan tâm hơn đến
việc giúp đỡ họ thay vì xét
đoán họ. Chúng ta không
thể biết những gánh nặng
mà mọi người đang mang,
hoặc tất cả những nguyên
nhân dẫn đến những lựa
chọn của họ. Chỉ có Chúa
mới đưa ra sự xét đoán
công minh và khôn ngoan
(Gc 4:12). Ngài biết rõ lòng
họ (1 Sm 16:7). Ngài hiểu
mọi điều về họ theo cách

chúng ta không bao giờ có
thể hiểu được.
Chúng ta có thể đưa
ra lời khuyên và sự giúp
đỡ thích hợp, nhưng mọi
người sẽ có thể không
chấp nhận lời đề nghị
giúp đỡ nếu lời đề nghị ấy
không được đưa ra theo
cách yêu thương. Chúng
ta cần nhớ rằng chúng ta
cũng là những người tội
lỗi (Rm 3:23) cần đến sự
tha thứ, lòng nhân từ và
tình yêu của Chúa, những
điều có thể che lấp muôn
vàn tội lỗi (1 Pr 4:8).
Xét đoán là biểu hiện
trái ngược với tình yêu vô
điều kiện của Chúa. Xét
đoán hoặc gán ghép cho

ai đó danh hiệu gì dựa
vào những điểm yếu bên
ngoài của họ, hoặc quá
khứ của họ, hoặc đặc điểm
hình thể, hoặc tuổi tác,
hoặc sắc tộc, hoặc niềm
tin, hoặc bất cứ yếu tố nào
khác đều đi ngược lại với
tính chất và thần khí yêu
thương, điều nên là dấu
hiệu phân biệt cuộc sống
của chúng ta với tư cách
là những tín hữu. Chúng
ta nên được nhận biết bởi
tình yêu thương và cuộc
sống của chúng ta phải
thể hiện hoa quả của Thần
Khí—bác ái, hoan lạc, bình
an, nhẫn nại, nhân hậu, từ
tâm, trung tín, hiền hòa,
tiết độ. 

“Chúa là tình yêu” (1 Ga
4:8) và “Người không muốn
cho ai phải diệt vong” ( 2 Pr
3:9).
Mỗi một người là một cá
nhân đơn lẻ, được tạo dựng
bởi Chúa theo giống hình
ảnh của Ngài (Dt 1:26), và
Chúa yêu mỗi người như thể
họ là duy nhất. Mỗi người
đều là lý do mà Chúa Giêsu
đã chịu chết để cứu độ (Ga
3:17).
Chúa nhận lấy mọi người
theo cách hiện tại của họ và
từ đó hoạt động nơi tâm hồn
và cuộc sống của họ. Ngài yêu

mỗi người nam, người nữ và
mỗi một đứa trẻ cho dù họ
là ai, họ sống ở đâu, màu da
của họ là gì, những gì tổ tiên
họ đã làm hoặc không làm,
hoặc những gì họ tin hoặc
không tin. Ngài vẫn yêu họ,
ngay cả khi cuộc sống của họ
chất chứa tội lỗi hoặc họ sống
trong một cuộc sống tinh
thần đen tối.
Khi thiên tai xảy ra, những
ân sủng của người tín hữu
như tình yêu thương, trắc ẩn,
cảm thông, quan tâm, tử tế,
rộng lượng, và nhân từ phải
được thể hiện hơn hết. 

(Tiếp theo trang 19)
Cũng thế, Kinh Thánh
cho chúng ta thấy rõ rằng
mỗi người sẽ một mình đứng
trước mặt Chúa (Rm 14:12).
Chúa không gom mọi người
theo quốc gia do những điều
xấu xa hoặc những tội lỗi của
quốc gia, hoặc do lỗi lầm và
tội lỗi của những nhà lãnh
đạo. Những chính phủ có
thể lạc lối, mất đạo đức, tham
nhũng hoặc tàn ác trong một
số trường hợp, nhưng điều đó
không có nghĩa tất cả người
dân trong quốc gia ấy đều
gánh tội tập thể cho những
việc ấy.
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gioáng nhö Chuùa Gieâsu
Peter Amsterdam

Làm

một người tín hữu có
nghĩa là làm những gì chúng
ta có thể để trở nên giống
như Chúa Giêsu. Lẽ dĩ nhiên,

chúng ta sẽ không bao giờ
hoàn hảo và không phạm
tội như Chúa Giêsu, bởi vì
chúng ta mang bên trong
mình bản chất con người.
Nhưng là những người
theo Chúa Giêsu, chúng ta
phải cố gắng noi theo Ngài
trong cách chúng ta sống
và đối xử với người khác.
“Giống với Chúa Giêsu”
có nghĩa là cố gắng sống
theo những lời dạy của
Chúa Giêsu và mẫu gương
của Ngài. Nó có nghĩa là áp
dụng đức tin của chúng
ta vào những sự kiện xảy
ra mỗi ngày trong cuộc
sống của chúng ta. Nó có
nghĩa là cố gắng hết sức
để hướng những suy nghĩ,
thái độ và cách phản ứng
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của chúng ta theo Ngài.
Nó có nghĩa là tìm kiếm
gương mẫu và sự chỉ dẫn
của Chúa Giêsu trước khi
đưa ra kết luận hoặc quyết
định. Nó có nghĩa là dừng
mọi suy nghĩ và hoạt động
của bản thân để bước vào
trong Thần Khí của Ngài,
nhờ đó, Ngài có thể sống
trong chúng ta, hướng dẫn
và hành động thông qua
chúng ta. Nó có nghĩa là
đi theo dấu chân của Thầy,
cố gắng giống như Chúa
Giêsu trong mọi khía cạnh
của cuộc sống.
Trở nên giống như Chúa
Giêsu còn sâu sắc hơn nữa.
Đó không chỉ đơn thuần
sao y theo “phong cách”
của Ngài. Nó có liên quan
đến việc để Chúa Giêsu
sống trong chúng ta, và
chúng ta sống trong Ngài.
Ngài đã nói với các môn

đệ của Ngài: “Hãy ở lại
trong Thầy, như Thầy ở lại
trong anh em. …Thầy là
cây nho, anh em là cành.
Ai ở lại trong Thầy và Thầy
ở lại trong người ấy, thì
người ấy sinh nhiều hoa
trái. Vì không có Thầy, anh
em chẳng làm gì được”
(Ga 15:4-5). Vì thế, làm
một người tín hữu sinh ích
chính là sống trong Chúa
Giê-su và để cho Ngài sống
trong chúng ta.
Chúng ta cùng chung
phần bản tính thần thánh
của Chúa Giêsu thông qua
việc phát triển và duy trì
một mối quan hệ sâu sắc
với Ngài, thấm nhuần và
thực hành Lời Ngài, tìm
kiếm Ngài để có được sự
chỉ dẫn và bảo ban. Khi
chúng ta làm những điều
ấy, suy nghĩ và hành động
của chúng ta phù hợp với

trả lời những câu hỏi
của bạn

Ngài. Tông đồ Phaolô đã
nói về “tư tưởng của Chúa”
(1Cr 2:16), chính là điều
dẫn dắt suy nghĩ, phản ứng
và hành động như Chúa
Giêsu.
Chúng ta càng “ở trong
Chúa Giêsu”, chúng ta càng
bỏ được bớt bản chất của
chúng ta, và mặc thêm vào
bản chất của Chúa Giêsu,
những suy nghĩ, thái độ,
hành động và phản ứng
của Ngài sẽ càng trở nên
của chính chúng ta. Chúng
ta sẽ có được nhiều hơn
những đặc điểm của Ngài,
có nhiều hơn tình yêu, sự
tử tế, hiền từ, của Ngài và
tất cả những hoa quả khác
của Thánh Thần (Gl 5:2223). Chúng ta sẽ làm những
gì Ngài làm. Chúng ta sẽ trở
nên giống Ngài hơn. 

Chuùa nhìn töøng
caù nhaân
H: Những trận thiên tai
như động đất hoặc bão cướp
đi mạng sống của rất nhiều
người, một số người cho rằng
Chúa phán xét những người
ấy do tội lỗi của họ. Liệu Chúa
có thực sự hành động theo cách
như thế không?
T: Chỉ có duy mình Chúa mới
biết lý do tại sao những sự việc
ấy xảy ra cho những người
dân trong một đất nước hoặc
một khu vực và lại không xảy
ra cho những người dân ở nơi
khác, hoặc xảy ra với những cá
nhân cụ thể mà không xảy ra
với những người khác. Tông
đồ Phaolô đã nói rằng sự xét

xử của Chúa “ai dò cho thấy.
Đường lối của Người, ai theo
dõi được! Thật vậy, ai đã biết
tư tưởng của Chúa? Ai làm cố
vấn cho Người?” (Rm 11:3334).
Chúng ta không có nhiệm
vụ phân định sự khiển trách
và tội lỗi hoặc đưa ra những
ảnh hưởng sâu rộng về việc
tại sao mọi người lại gánh
chịu những thiên tai hoặc
những sự kiện thảm khóc
khác. Chỉ có Chúa mới biết
tất cả những nhân tố và tất cả
những nguyên nhân về những
sự việc xảy ra, và chỉ có Ngài
có khả năng phán xét những
tình huống ấy.
(Xem tiếp trang 17)
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chúa giêsu với tình yêu

xét đoán đúng
Cuộc sống là một chuỗi những lời xét đoán, lớn và nhỏ. “Liệu người
đồng nghiệp có nói với tôi sự thật không? “Tôi có thể tin vào lời quảng
cáo ấy không?” Hầu như mỗi ngày, con đều phải có những xét đoán về
hoàn cảnh nào đó, và ý kiến cũng như quyết định của con thường có ảnh
hưởng đến những người khác có liên quan. Sự nguy hại có thể không cao
hoặc lời xét đoán có thể không phải là cuối cùng, nhưng giống như quan
tòa trong lúc xét xử, xét đoán của con quan trọng.
Ta đã từng nói với những người xét đoán Ta: “Các ông đừng xét đoán
theo bề ngoài nữa, nhưng hãy xét đoán cho công minh” (Ga 7:24). Thế
nào là lời xét đoán công minh? Đó chính là xét đoán công bằng và thành
thật, áp dụng những nguyên tắc đúng vào hoàn cảnh cụ thể và đôi khi
phải nhìn xa hơn những thực tế để nhìn thấy tấm lòng và những mục
đích thật sự của những người có liên quan.
Trước khi xét đoán, việc công bằng và biết rõ tất cả mọi mặt của câu
chuyện là rất quan trọng. Càng biết rõ, con sẽ càng có được những xét
đoán đúng hơn.
Và lẽ dĩ nhiên, luôn là sự khôn ngoan, thậm chí là trong những vấn đề
dường như rất nhỏ, khi nói toàn bộ với Ta trước khi đưa ra sự xét đoán.
Hãy nhớ, Ta là Vị Thẩm Phán vĩ đại, nhìn thấy tất cả, thông biết tất cả ,
Đấng phán xét thế gian vào thời cuối cùng, vì thế Ta biết làm thế nào đưa
ra lời xét đoán công minh.

