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“Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau;
anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 13,34)
Bạn muốn biết Đức Giêsu đã nói những lời này khi nào. Đây, Người nói như
vậy trước khi bắt đầu cuộc khổ nạn của mình. Thực vậy lúc đó Đức Giêsu nói lên
những lời từ biệt, chúng làm nên chúc thư của Người ở đó có những lời này.
Vậy hãy nghĩ chúng quan trọng đến mức nào! Nếu điều mà một người cha thốt
lên trước khi qua đời ta không bao giờ quên được, thì những lời của Thiên Chúa
sẽ thế nào? Vậy ta hãy nghiêm chỉnh nhận lấy những lời ấy và cùng nhau tìm
hiểu cho sâu xa.
“Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau;
anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em”
Đức Giêsu sắp sửa chết và những gì Người nói ra phản ánh biến cố sắp tới
này. Thực vậy cuộc ra đi gần kề của Người trên hết đòi hỏi giải pháp cho một vấn
đề. Làm thế nào Người có thể ở lại giữa các môn đệ để tiếp tục Giáo hội?
Bạn biết là Đức Giêsu hiện diện, chẳng hạn, trong những tác động bí tích: Người
ở đấy trong Thánh thể.
Vậy, cả ở nơi nào người ta sống tình thương yêu lẫn nhau thì Đức Giêsu cũng
hiện diện. Đúng vậy, Người đã nói: “Ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh
Thầy (điều này có thể thực hiện được qua tình thương yêu nhau), thì Thầy ở đó
giữa họ“ (Mt 18,20).
Vậy trong cộng đoàn mà cuộc sống sâu xa là tình thương yêu lẫn nhau, thì
Người vẫn có thể hiện diện một cách hữu hiệu. Và qua cộng đoàn Người có thể
tiếp tục tỏ mình cho thế giới, có thể tiếp tục ảnh hưởng đến thế giới.
Bạn có thấy điều đó tuyệt diệu không? Bạn không ước mong sống ngay lập tức
tình yêu thương này cùng với các tín hữu Kitô bên cạnh bạn hay sao?
Thánh Gioan, người thuật lại những lời chúng ta đang tìm hiểu này, đã thấy nơi
tình thương yêu lẫn nhau điều răn đặc biệt nhất của Giáo hội, và chính Giáo hội
được mời gọi trở nên sự hiệp thông, sự hiệp nhất.
“Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau;
anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em”
Ngay sau đó Đức Giêsu nói: “Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của
Thầy ở điểm này: là anh em có lòng yêu thương nhau” (Ga 13,35).
Vậy nếu Bạn tìm dấu hiệu thực sự là đích xác của các môn đệ Đức Kitô, nếu Bạn
muốn biết đặc tính của họ, thì Bạn phải nhận ra điều này nơi tình yêu thương
nhau được sống thực.
Các tín hữu KItô được nhận biết theo dấu hiệu đó. Và nếu thiếu điều này, thì
thế giới sẽ không khám phá ra được Đức Giêsu trong Giáo hội.
“Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau;
anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em”

Tình yêu thương lẫn nhau tạo nên hiệp nhất. Nhưng sự hiệp nhất làm nên điều
gì? “Xin cho họ nên một - Đức Giêsu còn nói - để thế gian tin…” (Ga 17,21). Hiệp
nhất, khi biểu hiện sự hiện diện của Đức KItô, sẽ kéo thế giới theo Người. Đứng
trước sự hiệp nhất, trước tình yêu thương lẫn nhau, thế giới sẽ tin vào Người.
“Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau;
anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em”
Trong chính những lời từ biệt, Đức Giêsu nói điều răn này là “của Người”. Đó là
của Người, như vậy nó được Người ưa thích đặc biệt. Bạn đừng hiểu điều răn
này chỉ như một quy luật, một giới luật hay một lệnh truyền bên cạnh những điều
khác. Ở đây Đức Giêsu muốn mạc khải cho Bạn một cách sống, muốn dạy Bạn
biết sắp đặt cuộc sống của mình thế nào. Đúng vậy, các tín hữu Kitô đầu tiên đã
đặt điều răn này làm nền tảng cho cuộc sống của họ. Thánh Phê-rô nói: “Trước
hết anh em hãy hết tình yêu thương nhau” (1 Pr 4,8).
Trước khi làm việc, trước khi học hành, trước khi đi dự Thánh lễ, trước mọi sinh
hoạt, hãy kiểm điểm xem giữa Bạn và người sống với Bạn có lòng thương yêu
nhau không. Nếu được như vậy, trên nền móng ấy, mọi sự đều có giá trị. Nếu
không có điều đó làm nền móng thì không gì làm đẹp lòng Chúa.
“Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau;
anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em”
Hơn nữa Đức Giêsu còn nói với Bạn là điều răn này là “mới”. “Thầy ban cho
anh em một điều răn mới”. Điều đó có nghĩa là gi? Có lẽ điều răn này không được
biết đến chăng?
Không phải. “Mới” có nghĩa là dành cho “những thời đại mới”. Vậy điều đó là
gì?
Bạn thấy : Đức Giêsu đã chết vì chúng ta. Vậy Người đã yêu thương chúng ta hết
mực. Nhưng tình thương của Người là tình thương nào? Chắc chắn không phải
như tình yêu thương của chúng ta. Tình yêu của Người đã và vẫn là tình yêu
«của Thiên Chúa». Người nói: «Như Cha đã thương yêu Thầy, thì Thầy cũng yêu
thương anh em» (Ga 15,9). Vậy Người đã thương yêu chúng ta bằng chính tình yêu
giữa Người và Chúa Cha. Và với chính tình yêu đó chúng ta phải yêu thương
nhau để thể hiên điều răn «mới».
Tuy nhiên một tình thương giống như vậy, thì như một con người, Bạn không
có được. Nhưng Bạn hãy vui lên, bởi vì là tín hữu Kitô Bạn nhận được tình
thương ấy. Và ai ban nó cho Bạn? Chúa Thánh Thần đổ tràn tình thương ấy vào
tâm hồn Bạn, vào tâm hồn tất cả mọi tín hữu Kitô.
Vậy, có sự giống nhau giữa Chúa Cha, Chúa Con và những tín hữu Kitô chúng
ta, nhờ tình yêu thần thiêng duy nhất chúng ta có được. Chính tình yêu này đưa
chúng ta vào nơi Chúa Ba ngôi. Chính tình yêu này làm cho ta nên con cái Thiên
Chúa.
Chính nhờ tình yêu này mà trời và đất nối liền lại với nhau như do một dòng
điện mạnh. Nhờ tình yêu này cộng đoàn Kitô hữu được đưa vào vũ trụ của Thiên
Chúa và thực tại thần thiêng này sống ở dưới đất nơi mà các tín hữu yêu thương
nhau.
Đối với Bạn, tất cả những điều này không xem ra đẹp một cách thần
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tình và cuộc sống Kitô không cực kỳ hấp dẫn sao ?

