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Kinh Chuc Quy Cha, Quy Thay, Quy Soeurs, Quy AnhChi va GiaDinh cuoi tuan VuiVe BinhAn. HXLy.

TIN MỪNG GIOAN 13, 31-35: TÔI CÓ LÒNG YÊU THƯƠNG ANH EM LÀ TÔI YÊU
CHÚA(C. 35)

Lời Chúa: Giuđa ra khỏi phòng Tiệc Ly, Ðức Giêsu nói: "Giờ đây, Con Người được tôn
vinh, và Thiên Chúa cũng được tôn vinh nơi Người, 32 Nếu Thiên Chúa được tôn vinh nơi
Người, thì Thiên Chúa cũng sẽ tôn vinh Người nơi chính mình, và Thiên Chúa sắp tôn vinh
Người. 33 Hỡi anh em là những người con bé nhỏ của Thầy, Thầy còn ở với anh em một ít
lâu nữa thôi. 34 Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau
như Thầy đã yêu thương anh em. 35 Ở điểm này, mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ
của Thầy: là anh em có lòng yêu thương nhau".

"Thầy ban cho anh em một điều răn mới: hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương
anh em." Lời trăn trối của Ðức Giêsu vẫn làm chúng ta nhức nhối. Ở đây Ngài không nhắc
chúng ta yêu thương người ngoài, nhưng Ngài đòi buộc các môn đệ Ngài yêu thương
nhau. Yêu thương nhau trở thành điều răn mới, mới vì Ngài đòi họ phải yêu nhau như Ngài
đã yêu họ.

Vấn đề cốt lõi là cảm nhận được tình yêu của Ngài. Trước khi công bố điều răn mới này, Ðức
Giêsu đã rửa chân cho môn đệ, trong đó có Giuđa. Ngài cúi xuống bên chân Giuđa để bày tỏ
một tình yêu. Sau đó Ngài còn chấm miếng bánh đầu tiên trao cho Giuđa như đưa ra một vẫy
gọi thân thương cuối cùng. (x. Ga 13,26) Nhưng vô ích, Giuđa không đổi ý. Anh vẫn ra đi để làm
điều mình muốn (x. Ga 13,31)Ðức Giêsu biết rõ số phận đang chờ mình. Ngài sẽ yêu đến cùng
bằng việc hiến mạng trên thập giá. Ðức Giêsu đã yêu trước khi truyền cho ta yêu nhau. Nếu ta
không cảm nhận được tình yêu Ngài dành cho ta, thì ta cũng chẳng thể yêu nhau như Ngài
muốn.
Có nhiều dấu hiệu để người ta nhận ra một Kitô hữu: đeo thánh giá nơi cổ, làm dấu thánh giá
trước khi ăn...Nhưng theo Ðức Giêsu, dấu hiệu đặc trưng của nhóm môn đệ là tình yêu thương
mà họ dành cho nhau:cảm thông, tha thứ, cộng tác, hy sinh, chia sẻ, đối thoại... Giữa các môn
đệ, có bao dị biệt, bao hàng rào.Nếu không vượt qua được những hàng rào dị biệt này thì coi
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như việc truyền giáo bị đổ vỡ.

Tiếc thay, vẫn chưa có sự hiệp nhất giữa các Kitô hữu khác màu da, khác văn hoá, khác quan
điểm chính trị... Có bất đồng giữa Công Giáo và Chính Thống Giáo ở Nga, giữa người Công
Giáo và người Tin Lành ở Bắc Ailen. Ðến bao giờ mọi Kitô hữu có thể đọc chung kinh Lạy Cha,
mừng chung với nhau lễ Phục Sinh trong một ngày, cử hành chung với nhau một phụng vụ. Thế
giới hôm nay như sa mạc thiếu vắng tình yêu. Ước gì thế giới Kitô trở thành một ốc đảo xanh tươi
mời mọi người đặt chân tới.
Mục đích của đời sống không phải là học biết nhưng là yêu thương. Học để hiểu biết là điều cần
thiết và tốt đẹp, tuy nhiên điếu cần thiết và tốt đẹp hơn, đó là học để yêu thương. Trước hết, hãy
tập yêu thích thiên nhiên: những bông hoa tươi thắm, những cánh chim tung bay, những làn gió
nhẹ, những tiếng mưa rơi...Rồi từ đó khám phá ra sự hiện diện đầy quyền năng và yêu thương
của Thiên Chúa.

Tiếp đến, hãy tập yêu thương anh em. Đừng làm hại ai nhưng sẵn sàng giúp đỡ mọi người,
kể cả những kẻ thù địch, nhất là những người đau khổ và kém may mắn. Chính những
hành động bác ái này mới thực sự có được một giá trị to lớn trước mặt Chúa. Sau cùng,
hãy tập yêu kính Thiên Chúa. Chúng ta nên nhớ rằng: sở dĩ chúng ta có là vì Thiên Chúa
đã yêu thương chúng ta. Đừng chần chừ, nhưng phải bắt đầu ngay từ ngày hôm nay bởi vì
Đức Kitô đã chết vì chúng ta và cửa trời đang mở rộng để chờ đón chúng ta.

" Hail, star of the sea,
Nurturing Mother of God,
And ever Virgin
Happy gate of Heaven."

----------------------------------
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