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  ““CCòònn  đđiiềềuu  rrăănn  tthhứứ  hhaaii  đđââyy,,  ccũũnngg  nnhhưư  vvậậyy::  

NNggưươơii  hhããyy  yyêêuu  kkẻẻ  llâânn  ccậậnn  nnhhưư  mmììììnnhh……””  

(Ma. 22:39) 

 

 

 

Mệnh lệnh của Đức Chúa Trời dành cho Cơ Đốc Nhân là phải yêu tha nhân cách thiết tha: 

““CCòònn  đđiiềềuu  rrăănn  tthhứứ  hhaaii  đđââyy,,  ccũũnngg  nnhhưư  vvậậyy::  NNggưươơii  hhããyy  yyêêuu  kkẻẻ  llâânn  ccậậnn  nnhhưư  mmììììnnhh……”” (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:  

 

““ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  bbiiếếtt  rrằằnngg  CChhaa  đđãã  ggiiaaoo  pphhóó  mmọọii  ssựự  ttrroonngg  ttaayy  mmììnnhh,,  vvàà  mmììnnhh  đđãã  ttừừ  ĐĐứứcc  

CChhúúaa  TTrrờờii  đđếếnn,,  ccũũnngg  ssẽẽ  vvềề  vvớớii  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii,,  nnêênn  đđứứnngg  ddậậyy  kkhhỏỏii  bbàànn,,  ccởởii  ááoo  rraa,,  llấấyy  kkhhăănn  

vvấấnn  nnggaanngg  llưưnngg  mmììnnhh..  KKếế  đđóó,,  NNggààii  đđổổ  nnưướớcc  vvààoo  cchhậậuu,,  vvàà  rrửửaa  cchhâânn  cchhoo  mmôônn  đđồồ,,  llạạii  llấấyy  kkhhăănn  

mmììnnhh  đđãã  vvấấnn  mmàà  llaauu  cchhâânn  cchhoo..”” (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:  

 

““HHễễ  llààmm  vviiệệcc  ggìì,,  hhããyy  hhếếtt  llòònngg  mmàà  llààmm,,  nnhhưư  llààmm  cchhoo  CChhúúaa,,  cchhớớ  kkhhôônngg  pphhảảii  llààmm  cchhoo  nnggưườờii  

ttaa..”” (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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““PPhhảảii,,  aannhh  eemm  tthhậậtt  llàà  ssựự  vviinnhh  hhiiểểnn  vvàà  vvuuii  mmừừnngg  ccủủaa  cchhúúnngg  ttôôii  vvậậyy..”” (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… 

  

““TTììnnhh  yyêêuu  tthhưươơnngg  hhaayy  nnhhịịnn  nnhhụụcc;;  ttììnnhh  yyêêuu  tthhưươơnngg  hhaayy  nnhhâânn  ttừừ;;  ttììnnhh  yyêêuu  tthhưươơnngg  

cchhẳẳnngg  gghheenn  ttịị,,  cchhẳẳnngg  kkhhooee  mmììnnhh,,  cchhẳẳnngg  llêênn  mmììnnhh  kkiiêêuu  nnggạạoo,,  cchhẳẳnngg  llààmm  đđiiềềuu  ttrrááii  pphhéépp,,  

cchhẳẳnngg  kkiiếếmm  ttưư  llợợii,,  cchhẳẳnngg  nnóónngg  ggiiậậnn,,  cchhẳẳnngg  nngghhii  nnggờờ  ssựự  ddữữ,,  cchhẳẳnngg  vvuuii  vvềề  đđiiềềuu  kkhhôônngg  

ccôônngg  bbììnnhh,,  nnhhưưnngg  vvuuii  ttrroonngg  llẽẽ  tthhậậtt..  TTììnnhh  yyêêuu  tthhưươơnngg  hhaayy  dduunngg  tthhứứ  mmọọii  ssựự,,  ttiinn  mmọọii  ssựự,,  

ttrrôônngg  ccậậyy  mmọọii  ssựự,,  nníínn  cchhịịuu  mmọọii  ssựự..”” (1Cô. 13:4-7) 

 

2.  Tha Thứ Theo Ân Điển… 

 

  ““TTììnnhh  yyêêuu  tthhưươơnngg  hhaayy  dduunngg  tthhứứ  mmọọii  ssựự……”” (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. 

 

 

 


