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MỘT ĐỀ TÀI: 

NÓI CÓ LẼ ”DỄ”…

 Thực hành thật khó, nếu ko muốn nói rằng không
thể thực hiện, nếu không có ơn Chúa trợ giúp.

 Đó là một lý tưởng mà ít người có thể đạt tới.



YÊU THƯƠNG KẺ THÙ

 I) Tại Sao Phải Yêu Thương Kẻ Thù?
 II) Kẻ Thù Của Chúng Ta Là Ai?
 III) Những Phương Pháp Thực HiệnYêu Thương Kẻ

Thù.
 IV) Những Tấm Gương Yêu Thương Kẻ Thù
 V)   Kết



I) TẠI SAO PHẢI YÊU THƯƠNG KẺ THÙ?

a) Phương Diện Tôn Giáo

 Cao điểm cũng như chóp đỉnh của tình yêu và lòng 
thương xót mà Thiên Chúa mời gọi, đối với Chúa Giê-su 
trong Bài Giảng Trên Núi, chính là giới răn yêu thương 
kẻ thù: 



 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “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, Ðấng 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. Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương
mình, thì anh em nào có công chi? Ngay cả những
người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao? Nếu anh
em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm
gì lạ thường đâu? Ngay cả người ngoại cũng chẳng
làm như thế sao? Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, 
như Cha anh em trên trời là Ðấng hoàn thiện.” Mt 5, 
43-48



 - Chúng ta yêu kẻ thù, vì kẻ thù cũng là thụ tạo
của Cha như ta.

 -Trong thư thứ hai của Clemen có nói: « Ai không 
yêu thương kẻ thù của mình, thì người đó không 
phải là Ki-tô hữu. »

 -Là Ki-Tô hữu chúng ta phải & cố gắng giữ & 
thực thi các giới răn Chúa Giê-Su và Giáo Hội 
truyền dạy.



B) PHƯƠNG DIỆN NỘI TÂM

 Sự Bình An nội tâm

 -« Khi lòng ta tràn đầy sân hận, thì tâm không 
còn chỗ cho tình cảm thương yêu đối với bản thân 
hay đối với người khác, không còn chỗ cho hòa 
bình hay tự tại. »

(Bát Chánh Đạo, con đường đưa đến hạnh phúc, Thiền sư Bhante Henelopa Gunaratana)



 - « Trong nhiều trường hợp, ta nóng giận với 
người đã xúc phạm ta, nhưng họ không hề hay 
biết, nên không ảnh hưởng gì đến họ cả. Ngược 
lại, chính ta là người phải đỏ mặt, phải lớn tiếng 
và tạo ra một cảnh tượng khó coi, khiến ta cảm 
thấy rất khổ sở. Kẻ kình địch còn có thể diễu cợt 
sự giận dữ của ta… »

(Bát Chánh Đạo, con đường đưa đến hạnh phúc, Thiền sư Bhante Henelopa Gunaratana)



C) PHƯƠNG DIỆN XÃ HỘI

 - Tại Ấn Độ, người ta đọc được một biểu ngữ như
sau: 

 « Nếu chúng ta lấy mắt thế mắt, thì cả thế giới sẽ
ra mù loà»

 Hơn bao giờ hết :
 - »Hãy yêu kẻ thù » là chìa khóa giúp chúng ta 

giải quyết các vấn đề trong thế giới ngày nay.
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II) KẺ T H Ù LÀ AI?

 “Mắt đền mắt, răng đền răng” (Xh 21,24)

 “Khi ấy, Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng: 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” (Mt 5,43-44).  

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Truoc va sauKhi Chua Giesu bi chiu nan thi nghi theo phuong dien cua minh thi ke thu cua Chua la ai?



KẺ T H Ù LÀ AI?

 Những người làm theo lệnh của Phi-la-tô?
 Những đám đông dân chúng bị lầm lạc?



KẺ T H Ù LÀ AI?

 “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm” 
(Lc 23,34).

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Chúa Giê-su đã không cầu nguyện để xin Cha ra tay công bằng xử phạt những kẻ bất nhân hãm hại Ngài, mà Ngài cầu nguyện với Cha, để xin Cha tha thứ cho họ,vì họ thiếu hiểu biết.Gioi ran yeu thuong ke thu la dieu quan trong nhat cua nguoi Ki-to giaoMa cung la dieu kho nhat ma Chua Giesu da de lai cho chung 



NG H Ĩ LẠ I T H Ì H IỆ N G IỜ K Ẻ T H Ù C Ủ A C H ÍNH
MÌNH LÀ AI?

 Những người mình không quen thân?

 Những người trong gia đình?

 Hay chính bản thân mình?

?

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Những người mình không quên thân?     Dể thôi, vì mình không cằn thiết....Những người trong gia đình?        Khó khăn hơn nhiều....Vi nhung nguoi than thi minh quan tam toiHay chính bản thân mình?     Săn bênh cả thể xác lẫn tinh thần – dau bung, ap huyet cao vv. Tinh than suy yeu va co the mang den benh cham cam va                             			nhung benh khac



III) LÀM THẾ NÀO ĐỂ THƯƠNG YÊU ĐƯỢC KẺ THÙ?

 Làm thế nào để mình không để cho một ánh nhìn ghen tức

khiến mình tức giận?

 Làm thế nào để mình không để cho một lời nói chua chát làm

hỏng một ngày của mình?

 Làm thế nào khi mình bị hiểu lầm?

 Làm thế nào để mình tha thứ được cho một người không cần

mình tha thứ?

 Trong khi mình cảm thấy tội nghiệp cho bản thân mình?

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Chau tron trong nhieu cau hoi cua cha The o trong bai luan van cha da viet ve Gioi Ran Yeu Thuong ke thu.Co rat nhieu cau hoi nua ma minh kho co the tra loi, vi cai toi cua minh qua lon –hay long da minh qua hep hoi?



PH Ậ T GIÁ O

Để đối phó với sân hận, trước hết là quyết định tự kiềm 
chế không hành động theo bản năng sân hận. Mi ̀nh phải 
quan sát kết quả của nó. 

 Khiến mình không thể thấy sự thật một cách rõ ràng
 Mình có những hành vi bất thiện

Cách đối trị tốt nhất đối với sân hận là lòng kiên nhẫn.

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Kiên nhẫn không có nghĩa là để cho người khác lấn lướt nhưng để mình có thể hành động một cách đúng đắn. Có một người Bà la môn giàu có và quyền lực. Người này có thói quen dễ nổi giận, đôi khi không vì lý do gì. Ông ta thường gây gổ với tất cả mọi người. Nếu có ai đó bị xúc phạm mà không nổi giận, ông cũng sẽ tức giận vì điều đó. Người Bà la môn này đã nghe rằng Đức Phật chẳng bao giờ nổi giận. Một ngày kia ông ta đến gặp Đức Phật và dùng lời lẽ thóa mạ Ngài. Đức Phật lắng nghe một cách kiên nhẫn và từ bi. Sau đó Ngài hỏi người Bà la môn: - Ông có gia đình hay bạn bè người thân gì không? - Vâng, tôi có rất nhiều bạn bè và người thân, người Bà la môn trả lời. - Ông có đi thăm họ thường không? Đức Phật hỏi. - Dĩ nhiên. Tôi thăm họ rất thường. - Ông có mang quà tặng cho họ khi ông thăm viếng họ không? - Chắc chắn rồi. Tôi chẳng bao giờ đến gặp họ mà không mang quà, người Bà la môn trả lời. Đức Phật lại hỏi, khi ông tặng quà, giả sử họ không nhận. Ông sẽ làm gì với những món quà đó? - Tôi sẽ mang chúng về và chia sẻ với gia đình tôi, người Bà la môn trả lời. Lúc đó Đức Phật nói, cũng thế, ông đã cho tôi một món quà. Tôi không muốn nhận. Nó là của ông. Hãy mang nó về nhà và chia sẻ với gia đình. 



SỐNG GIỚI RĂN YÊU THƯƠNG KẺ THÙ LÀ CÁCH
SỐNG TÍCH CỰC VÀ CHỦ ĐỘNG

 Lòng khiêm nhường và nhân hậu

 Đi tìm sự hoà giải qua việc xin lỗi và đón nhận sự xin lỗi

 Qua việc mở lòng ra để tha thứ và khiêm tốn để xin 
được thứ tha

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Nếu làm được sẽ mở ra một con đường mới, con đường dẫn tới sự hoà giải, con đường đưa tới sự bình an, bình an cho kẻ thù của mình và bình an cho chính mình. 
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IV) NHỮNG TẤM GƯƠNG YÊU THƯƠNG
KẺ THÙ

 *Chúa Giê-Su

 -Chính Chúa Giê-su đã sống lời 
mời gọi của Ngài, khi Chúa cầu xin 
Thiên Chúa trên trời tha cho các kẻ
đã hành hạ, sỉ nhục và giết Ngài: 

“Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ
làm” (Lc 23,34).



*VỊ THÁNH TỬ ĐẠO ĐẦU TIÊN CỦA GIÁO HỘI: 
TÊ-PHA-NÔ

 “Họ ném đá ông Tê-pha-nô, đang lúc ông cầu xin 
rằng: ‘Lạy Chúa Giê-su, xin nhận lấy hồn con’. Rồi 
ông quỳ gối xuống, kêu lớn tiếng: ‘Lạy Chúa, xin 
đừng chấp họ tội này’. Nói thế rồi, ông an nghỉ”

(Cv 7,59-60).



*MARTIN LUTHER KING:

 « Người dũng mạnh đích thực là người có thể
đứng lên bảo vệ các quyền của mình mà không ăn 

miếng trả miếng”.

(Ông nói: “Tinh thần bất bạo động đến với tôi từ
Sách Thánh và các lời giảng dạy của Ðức Giê-su, 

còn cách thức hành động thì từ Gandhi”.)



*THÁNH GIÁO HOÀNG GIO-AN PHAO-LÔ
ĐỆ NHỊ. 



 -Vào năm 1983, Đức Gio-an Phao-lô II đã đến tận 
nhà tù, để thăm viếng và tha thứ cho Ali Agca. 
Đức Gio-an Phao-lô II nói: “Tôi luôn cầu nguyện 
cho người anh em đã bắn vào tôi”.

 -Trong một lá thư định gửi cho Ali Agca, Đức 
Thánh Cha viết: “Tại sao anh lại bắn tôi khi cả
hai chúng ta đều tin vào sự hiện hữu của một 
Thiên Chúa duy nhất”.

 -Vào đại năm thánh 2000, ngài đã xin Tổng 
Thống Ý cho anh được ân xá.



* MẪU GƯƠNG THA THỨ CỦA CHỊ NHƯỜNG

 "Chúa đã tha thứ cho con. 
Tại sao con lại không thứ tha cho kẻ khác?"



V) KẾT

 Tinh thần yêu thương kẻ thù là một đòi hỏi khó 
khăn nhất mà Chúa Giê-su trao lại cho chúng ta. 
Tuy nhiên tinh thần yêu thương kẻ thù lại là điều 
răn trung tâm nhất của Ki-tô giáo.



 *Những người đã làm cho chúng ta phải chịu chết 
vì đạo, cũng như đã kết án tử chúng ta.

Những người này, chúng ta cần yêu thương thật 
nhiều, vì chúng ta sẽ đạt được đời sống vĩnh cửu, 

khi chúng ta yêu thương họ hết mực, những người 
đã làm những điều đó đối với chúng ta”. 

(Thánh Phanxicô thành Assisi).



 « Mắc lỗi là con người, tha thứ là thánh »
(Ngạn ngữ cổ)



LỜI MÀ CHÚA MỜI GỌI CHÚNG TA:

 “Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha 
anh em trên trời là Ðấng hoàn thiện” 

(Mt 5,48).

Amen!
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