“Còn điều răn thứ hai đây, cũng như vậy:
Ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mìình…”
(Ma. 22:39)

Mệnh lệnh của Đức Chúa Trời dành cho Cơ Đốc Nhân là phải yêu tha nhân cách thiết tha:
“Còn điều răn thứ hai đây, cũng như vậy: Ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mìình…” (Ma.
22:39)
Để có thể biết yêu tha nhân một cách thiết tha, chúng ta cần được tiếp nạp đúng nguồn năng
mà Đức Chúa Jêsus Christ đã sử dụng cho đời sống yêu thương, phục vụ tha nhân của
Ngài. Đức Chúa Jêsus Christ biết rõ Ngài là ai, Ngài từ đâu đến và sẽ đi về đâu. Đức Chúa
Jêsus Christ biết rõ sự kêu gọi đã được dành cho Ngài:
“Đức Chúa Jêsus biết rằng Cha đã giao phó mọi sự trong tay mình, và mình đã từ Đức
Chúa Trời đến, cũng sẽ về với Đức Chúa Trời, nên đứng dậy khỏi bàn, cởi áo ra, lấy khăn
vấn ngang lưng mình. Kế đó, Ngài đổ nước vào chậu, và rửa chân cho môn đồ, lại lấy khăn
mình đã vấn mà lau chân cho.” (Gi. 13:3-5)
Cũng giống như Đức Chúa Jêsus Christ, chúng ta có chân giá trị và năng lực, chúng ta có
đủ mọi phước hạnh thuộc linh (Sv. Êph. 1:3, 19; 3:16; 20-21). Mỗi người chúng ta đều có
bản sắc và chân giá trị của mình (Sv. Rô. 8:18, 35-39). Cùng với sự kêu gọi Thiên Thượng
cho đời sống chúng ta, tất cả những điều vừa kể phải là nguồn năng vô tận để đáp ứng cho
mọi nhu cần căn bản nhất của chúng ta, và giúp chúng ta vượt qua mọi rào cản của toàn bộ
hệ thống thế gian khiến chúng ta vẫn thường cảm thấy do dự, lẻ loi, mất phương hướng,…
trong việc yêu thương tha nhân theo cùng một cách mà Đức Chúa Jêsus Christ đã yêu
thương họ. Một khi chúng ta thường trực sống trong sự nhận thức về sự kêu gọi mình đã
nhận (chức phận môn đồ của Đức Chúa Jêsus Christ), chúng ta sẽ dạn dĩ để làm mọi sự như
là làm cho Chúa:
“Hễ làm việc gì, hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa, chớ không phải làm cho người
ta.” (Côl. 3:23)
Tất nhiên, sống yêu thương tha nhân tha thiết ngay giữa đời ác này là phải chấp nhận rủi ro.
Tuy nhiên, một khi đức tin chúng ta thực sự được neo chặt trong Đức Chúa Jêsus Christ,
phần thưởng cho việc làm của chúng ta chính ngay tại việc làm của chúng ta:
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“Phải, anh em thật là sự vinh hiển và vui mừng của chúng tôi vậy.” (1Tê. 2:20)
Có hai nét đặc trưng trong thể cách của tình yêu thương mà Cơ Đốc Nhân chúng ta phải
biết dành cho tha nhân để có thể được xem là chúng ta biết yêu tha nhân một cách thiết tha:
1.

Chịu Đựng Theo Ân Điển…
“Tình yêu thương hay nhịn nhục; tình yêu thương hay nhân từ; tình yêu thương
chẳng ghen tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo, chẳng làm điều trái phép,
chẳng kiếm tư lợi, chẳng nóng giận, chẳng nghi ngờ sự dữ, chẳng vui về điều không
công bình, nhưng vui trong lẽ thật. Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự,
trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự.” (1Cô. 13:4-7)

2.

Tha Thứ Theo Ân Điển…
“Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự…” (1Cô. 13:7a)

Để có thể yêu thương tha nhân cách thiết tha thì sự hạ mình, sự chịu đựng, và sự tha thứ là
những sự đòi hỏi tất yếu khách quan. Đó là những yêu cầu rất cao nhưng điều may mắn là
Cơ Đốc Nhân chúng ta luôn có đủ ân điển để hạ mình, chịu đựng, và tha thứ.
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