
LÁ THƯ MỤC VỤ 
Trong những việc thực hành Lời Chúa dạy, tha thứ cho người khác là việc khó nhất. Khó! Đúng 
vậy, nên bài học chạy xuyên suốt qua toàn bộ Tân Ước là bài học tha thứ: một người cần phải 
thứ tha để được tha thứ. Ai không tha thứ cho người khác thì không thể hy vọng rằng Thiên Chuá 
sẽ tha thứ cho mình. “Phúc cho ai có lòng thương xót vì họ sẽ được xót thương.” (Mt 5:7)  
 

Lợi ích của việc tha thứ không chỉ là để được Chúa thứ tha theo đòi hỏi của Phúc Âm, mà sự tha thứ còn mang lại lợi 
ích cho sức khỏe của chúng ta nữa. Nghiên cứu đăng trên Tạp chí Y học “Journal of Behavioural Medicine” cho rằng 
có mối liên hệ giữa sự tha thứ và những cải thiện về huyết áp và nhịp tim. Trái tim của chúng ta sẽ rất biết ơn nếu ta 
rộng lòng bỏ qua cho người khác. Sự tha thứ có tác dụng giảm stress và đó là liều “thuốc bổ” cho tinh thần.  
 
Câu chuyện túi khoai tây dưới đây sẽ giúp chúng ta nhìn ra sự quan trọng của việc tha thứ trên sức khoẻ thể xác và 
tinh thần của chúng ta:  

Vào một buổi học sáng đầu tuần, tất cả sinh viên bất ngờ khi thấy thầy giáo cho mang rất nhiều túi nilông và 
một bao tải khoai tây lớn vào lớp. Thầy giáo yêu cầu mỗi sinh viên nếu mỗi lần không tha thứ lỗi lầm cho người nào 
đó thì chọn ra một củ khoai tây, viết tên người đó và ngày tháng lên vỏ khoai, rồi bỏ nó vào túi nilông. Sau vài ngày, 
có nhiều túi trở nên rất nặng. 

Không những thế, thầy giáo còn yêu cầu các sinh viên phải luôn mang cái túi theo bên mình dù đi đâu hay 
làm gì, tối ngủ cũng phải để túi bên cạnh, làm việc thì đặt trên bàn. Không chỉ cảm nhận được sự phiền phức từ túi 
khoai tây, mà bất chợt toàn tâm trí các sinh viên đều đổ dồn về những củ khoai tây ấy. 

Chỉ một thời gian ngắn, những củ khoai tây bắt đầu hư thối và toát ra những mùi khó chịu. Vì thế trong thâm 
tâm mỗi sinh viên không một ai còn muốn mang theo nó nữa, ai cũng muốn trút đi những gánh nặng, phiền phức 
mình mang theo bấy lâu nay. 
 
Trong tiếng Anh tha thứ là forgive. Chữ này có tiếp đầu ngữ for có nghĩa là cho chẳng hạn for free là cho không, và 
động từ give cũng là cho. Như thế forgive có nghiã là cho đi, là trao ban, nghĩa rộng là một món quà. Chúng ta 
thường cho rằng tha thứ là một món quà đối với người được tha thứ, nhưng như chúng ta thấy, tha thứ rõ ràng 
là món quà cho chính chúng ta. Vì vậy, tha thứ, buông bỏ không những tốt cho người phạm lỗi, mà còn giúp chính 
chúng ta bớt đi được những gánh nặng, những ưu phiền trong lòng. Trong cuộc sống, lúc này hay lúc khác, sẽ có 
những người làm tổn thương chúng ta tới mức làm chúng ta cảm thấy rất đau khổ, khó có thể bỏ qua cho họ, tha 
thứ vì thế thực sự là rất khó. Nhưng nếu chúng ta nghĩ rằng tha thứ không phải là để cho người khác được vui vẻ, 
hạnh phúc mà tha thứ là vì chính bản thân chúng ta, giúp chúng ta được nhẹ lòng và bình an, thì chúng ta sẽ dễ để 
tha thứ hơn. Vì như trong câu chuyện trên chúng ta nên tự hỏi tại sao ta phải mang theo gánh nặng và những bất 
tiện từ những giận ghét như những củ khoai tây trong suốt chặng đường dài mà không thử đặt chúng xuống? Hãy 
quên đi lỗi lầm của nhau để được tự do tiếp tục bước tới. 
 
Hơn nữa, như đã nói ở trên, tha thứ còn là đòi buộc của Phúc Âm. Không phải tình cờ mà ngay khi trình bày với 
chúng ta “Kinh Lạy Cha”, trong 7 câu được dùng, Phúc Âm Mátthêu dừng lại để nhấn mạnh câu nói về sự tha thứ: 
“Thật vậy, nếu các con tha lỗi cho người ta, thì Cha các con trên trời cũng sẽ tha thứ cho các con. Nhưng nếu các 
con không tha thứ cho người ta, thì Cha các con cũng sẽ không tha lỗi cho các con (Mt 6: 14-15). 

Ở đây chúng ta thấy có sự ràng buộc giữa tình yêu dành cho Thiên Chúa và tình yêu dành cho tha nhân. Tình yêu 
mời gọi tình yêu, tha thứ gọi mời tha thứ. Trong Phúc Âm Chuá Nhật tuần này, chúng ta còn tìm thấy một dụ ngôn 
nói rất mạnh mẽ về sự tha thứ huynh đệ của Thánh Mátthêu.  

Dụ ngôn kể rằng: có một người đầy tớ mắc nợ vua của mình một khoản nợ lớn: 10 ngàn yến vàng! Một khoản tiền 
không thể trả. Nhưng điều kỳ diệu xảy ra, người đầy tớ đó thay vì được gia hạn thời gian để thanh toán món nợ, anh 
ta lại được tha toàn bộ món nợ vô cùng lớn mà anh ta không có cách gì có thể trả được. Một ân sủng bất ngờ! 
Nhưng chú ý, chính người đầy tớ đó, ngay lập tức sau đó, nổi giận với một người đồng bạn nợ anh ta 100 quan tiền, 
và mặc dù đây là một số tiền có thể trả được, anh ta không chấp nhận lời xin khất nợ hay lời van xin lòng thương 
xót. Do đó, cuối cùng, ông chủ gọi anh ta lại và đã lên án anh ta. Bởi vì nếu ta không cố gắng tha thứ, ta sẽ không 
được thứ tha; nếu ta không cố gắng yêu thương, ngay chính ta cũng sẽ không được thương yêu. 

Trong đoạn kết của bài giáo lý ngày 24.04.2019 Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã nói “Thiên Chúa ban ơn cho mọi Kitô 
hữu để viết một câu chuyện hay trong cuộc sống của anh chị em mình, đặc biệt là những người đã làm điều gì đó 
khó chịu và sai trái. Với một lời nói, một cái ôm, một nụ cười, chúng ta có thể truyền lại cho người khác điều quý giá 
nhất mà chúng ta đã nhận được. Điều quý giá nhất chúng ta đã lãnh nhận là gì? Đó là sự tha thứ, ơn mà chúng ta 
cũng có thể trao cho người khác.”                Lm Nguyễn Mộng Huỳnh                                       


