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Ðừng báo thù.
18/06 – Thứ Hai tuần 11 thường niên.
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"Thầy bảo các con: đừng chống cự lại với kẻ hung ác".

Lời Chúa: Mt 5, 38-42: Đừng chống cự kẻ hung ac
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con đã nghe bảo: "Mắt đền mắt,
răng đền răng".
Còn Thầy, Thầy bảo các con: đừng chống cự lại với kẻ hung ác; trái lại, nếu ai vả má bên
phải của con, thì hãy đưa má bên kia cho nó nữa. Và ai muốn kiện con để đoạt áo trong
của con, thì hãy trao cho nó cả áo choàng nữa. Và ai bắt con đi một dặm, thì con hãy đi
với nó hai dặm. Ai xin, thì con hãy cho. Ai muốn vay mượn, thì con đừng khước từ".

*BẠN VÀ TÔI CÙNG SỐNG VÀ CHIA SẺ : "Ðừng báo thù"
"Mắt đền mắt, răng đền răng", đó là công thức của luật báo thù. Người ta xúc phạm đến
tôi bao nhiêu, tôi phải làm lại cho người đó bấy nhiêu. Kẻ lý luận như thế là dựa trên sự
công bằng, nhưng đây là sự công bằng theo mức độ của loài người.

1/ Luật trả thù này đã được ghi chép thành văn trong bộ luật của vua xứ Babylon năm
1750 TCN. Trong Bộ Ngũ Kinh, người ta cũng có thể đọc thấy vài công thức của luật trả
thù này, và đó là sự bất toàn của Luật Môsê thời Cựu Ước.
2/ Nhưng luật trả thù này không những có trong những bộ luật lâu đời, mà còn nằm trong
tâm hồn con người mọi thời. Chúa Giêsu muốn nhắc cho các môn đệ Ngài xưa cũng như
nay, là cần phải sẵn sàng dập tắt ngay nơi bản thân mầm mống của bạo động: "Ðừng
chống cự người ác".
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3/ Ngài nhấn mạnh đến tinh thần mà người môn đệ phải có, đó là tinh thần tha thứ, vượt
qua điều anh em xúc phạm đến mình. Ðây là hình thức cao cả của tình yêu Kitô: yêu
thương một cách nhưng không, không đòi lại điều gì, cũng không chờ đợi điều gì.

4/ Như vậy câu nói của Chúa Giêsu: "Ai muốn lấy áo trong của con, thì hãy cho nó cả áo
ngoài" không phải là thái độ thụ động, mà là thái độ tích cực sống yêu thương tha thứ như
Chúa đã nêu gương từ trên Thập giá khi Ngài cầu nguyện: "Lạy Cha, xin tha cho chúng vì
chúng không biết việc chúng làm".

5/ BẠN VÀ TÔI CÙNG HÁT VÀ SỐNG KINH HÒA BÌNH của thánh Phanxicô Assisiô: Lạy
Chúa., Xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa, để con đem yêu thương vào nơi
oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào
chốn LỖI LẦM...
Đầy tớ : Định Nguyễn - Mời thăm Website ChiaseLoiChua.com, để Sống và Chia sẻ Lời
Chúa.
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