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Sách Sáng Thế là sách đầu tiên của Thánh Kinh. Nó chứa đựng căn bản của Thánh Kinh. Nói cách khác nó là 

nguồn suối từ đó Thánh Kinh phải được diễn giải. Thánh Kinh quy định Đạo cho đời sống của con người hầu 

con người có thể vào nước trời hay thiên đàng. Vậy qua Sách Sáng Thế chúng ta có thể nhìn thấy Đạo đó như 

thế nào ? Sách Sáng Thế trình bày 4 điểm sau đây : 1. Con người vâng lời Thiên Chúa và sống trong địa đàng. 

2. Con người được tạo dựng giống Thiên Chúa. 3. Con người sa đọa, ra khỏi địa đàng, trần gian, khổ cực, sự 

chết và tội lỗi. 4. Con người và nét gấp đôi. Trong phạm vi lá thư mục vụ nầy chỉ bàn về điểm 2 mà thôi. 

Với chủ đề “Con người được tạo dựng giống Thiên Chúa”, chúng ta có những suy nghĩ gì ? Sách Sáng Thế 

viết : “Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh mình. Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh của 

Thiên Chúa. Thiên Chúa sáng tạo con người có nam có nữ”. Hãy tránh tư tưởng sau đây : Khi đọc những câu 

trên, chúng ta có thể hiểu rằng Thiên Chúa có hình ảnh giống chúng ta, tức là Thiên Chúa cũng có mắt, mũi, 

miệng, tay, chân và thân thể giống chúng ta. Đó là cách hiểu thông thường. Trong bức tranh tạo nên người 

đàn ông, Thiên Chúa được họa như một con người. Khi nói đến Thiên Chúa, người ta hay nghĩ đến một ông 

vua đang ngự trên thiên đàng nơi một vùng trời nào đó. Mơ ước của con người là sau khi chết được lên ở nơi 

cõi hạnh phúc đó. Đó là những suy nghĩ đã từng chiếm ngự trong tâm trí mỗi người chúng ta. 

Tuy nhiên câu nói trên của Sách Sáng Thế cũng có thể hiểu rằng con người, nếu muốn là con người, phải sống 

theo hình ảnh của Thiên Chúa hay sống theo Lời của Ngài. Để hiểu rõ câu nói nầy hơn, chúng ta nên nhìn vào 

sự Thiên Chúa sáng tạo các sinh vật. Chúng ta thấy Thiên Chúa sáng tạo các sinh vật : thủy quái, gia súc, loài 

bò sát, dã thú, chim trời. Các con vật nầy Thiên Chúa không sáng tạo theo hình ảnh của Ngài. Như vậy con 

người khác với các con vật ở điểm con người giống Thiên Chúa và các con vật không giống Thiên Chúa. Điều 

nầy lại nói lên rằng nếu con người không giống Thiên Chúa, thì con người sẽ giống các con vật khác, ít 

nhất là ở điểm chúng không giống Thiên Chúa. Như vậy chính sự giống Thiên Chúa làm con người khác 

với các con vật. (Trích từ Tiến Sĩ Trần Công Tiến đăng trên Nguyệt san Diễn Đàn Giáo Dân)). 

Mà Thiên Chúa là tình yêu (Deus Amor Est hay Deus Caritas Est). Từ đó tôi nghĩ rằng nếu con người không 

sống và thể hiện tình yêu thì con người sẽ không giống Thiên Chúa và hệ quả là con người có khuynh hướng 

giống các con vật. Mỗi sáng Chúa Nhật, tôi thích nghe Cộng Đoàn đọc kinh “Mười Điều Răn” với phần kết 

thúc như sau : “Mười Điều Răn ấy tóm về hai này mà chớ : trước kính mến một Đức Chúa Trời trên hết mọi 

sự, sau lại yêu người như mình ta vậy. Amen” Như thế, tình yêu là căn bản cho mọi giáo huấn của Chúa đối 

với mỗi người chúng ta. Tình yêu là động lực cho mọi việc làm của người môn đệ Chúa Kitô.  

Yêu thương có nhiều cách để thực hiện. Trong các bài đọc của Chúa Nhật nầy, yêu thương nhắm vào khía 

cạnh sửa lỗi cho nhau. Bài Tin Mừng vạch ra một tiến trình các giai đoạn sửa lỗi. Trước hết là người sửa lỗi 

và người có lỗi nói chuyện với nhau. Nếu không thành công thì bước sang giai đoạn hai, người sửa lỗi mời 

thêm hai ba người làm nhân chứng để mong có hiệu quả. Nếu giai đoạn hai cũng thất bại, thì bước sang cách 

kế tiếp, tức là đưa trường hợp sửa lỗi ra trước toàn thể cộng đoàn (có thể hiểu là Hội Thánh). Nếu người có 

lỗi vẫn không chịu nghe  thì coi họ như ‘một người ngoại hay người thu thuế’. Đây là việc loại trừ ra khỏi 

Giáo Hội mà chúng ta thường gọi là vạ tuyệt thông. Vấn đề vạ tuyệt thông có tầm mức to lớn ra khỏi phạm vi 

lá thư nầy. Ở đây chúng ta chỉ suy nghĩ về tương quan giữa người với người mà thôi. 

Xét về tương quan cá nhân với nhau, việc sửa lỗi vẫn luôn quan trọng, vì đó là cách giúp tha nhân phản tỉnh 

để tiến thân. Tuy nhiên, việc sửa lỗi phải được thực thi trong tình yêu thương. Nếu không có tình yêu thương 

ngự trị trong lòng của người sửa lỗi thì việc sửa lỗi sẽ không có hiệu quả. Lúc đó, việc sửa lỗi sẽ biến thành 

diễn đàn cho người sửa lỗi đề cao chính mình, chứng tỏ mình đạo đức, chứng tỏ mình tốt lành hơn tha nhân. 

Việc sửa lỗi như thế sẽ chỉ đưa đến kiêu ngạo mà thôi ! Không có yêu thương nhưng cứ muốn sửa lỗi người 

khác thì chúng ta có thể dùng việc sửa lỗi như phương tiện để che giấu tội lỗi của chính mình. Ta chú tâm đến 

lỗi của tha nhân để tránh nhìn vào khuyết điểm của mình và để đánh lạc hướng dư luận. 

Yêu thương là nghĩ điều tốt, muốn điều tốt, và làm điều tốt cho tha nhân. Sửa lỗi trong yêu thương và khôn 

ngoan là một điều tốt để thực hiện. Chúng ta hãy cầu xin Chúa ban cho tình yêu thương, sự khôn ngoan và 

lòng can đảm để thực hiện việc sửa lỗi khi cần thiết (“Trích từ “Ánh Sáng Chỉ Đường” ) Linh mục Phạm Quang Hồng.  


