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Nếu các Tin mừng Matthêu, Marcô và Luca mời gọi ta vào Vương quốc Thiên Chúa,
thì Tin Mừng Gioan mời gọi ta vào tình yêu Chúa Giêsu Kitô. Thánh Gioan là người
sống sau cùng. Sau khi đã nghiền ngẫm tất cả cuộc đời và những lời giảng dạy của
Chúa Giêsu, thánh nhân nghiệm ra cái cốt lõi của cuộc sống người môn đệ là tình
yêu chúa Giêsu Kitô, là kết hiệp với Chúa Giêsu Kitô, là sống sự sống của Thiên Chúa.

Tình yêu đó không phải là thứ tình yêu mơ mộng lãng mạn nhưng là một tình yêu
sàng suốt của lý trí. Tình yêu đó không phải là chuyện đuổi bướm, hái hoa, rung
động, xúc cảm, nhưng là một tình yêu với những việc làm cụ thể. Việc làm cụ thể đó
là tuân giữ những điều Chúa Giêsu truyền dạy.

Đó chính là bí quyết Chúa Giêsu
truyền lại cho các môn đệ, trước khi
người giã từ các ông để đi vào thế
giới đức tin. Từ nay để gặp gỡ
Người, để yêu mến Người, để sống
với Người, cần phải có đức tin và
tình yêu.

Tin và Yêu là đôi mắt giúp ta nhìn
thấy những sự thực siêu nhiên.
Người không tin và không yêu sẽ
không nhìn thấy như lời Chúa Giêsu

nói trong Tin Mừng hôm nay: "Thầy ban cho anh em Thần chân lý, Đấng mà thế
gian không thể đón nhận được vì thế gian không thấy và không biết Người." Cũng
như kiến thức y khoa là khả năng chuyên môn giúp người bác sĩ nhận dạng được
các loại vi trùng, định đúng được bệnh trạng của bệnh nhân; hoặc như kiến thức về
thảo mộc của nhà thực vật học giúp họ nhận dạng phân loại và biết rõ đặc tính của
những lọai cây cỏ, tin và yêu cũng phải là khả năng chuyên môn giúp người môn đệ
Chúa nhận ra những sự thực siêu nhiên, nhìn thấy, nhận biết và đón nhận Thiên
Chúa.

Tin và Yêu, như vậy, là con đường dẫn đưa ta tới gặp gỡ Thiên Chúa.

Với đức tin và tình yêu, người môn đệ Chúa không còn thấy Thiên Chúa là một
Đấng xa vời, mơ hồ, nhưng là một Đấng gần gũi, rất thật. Với đức tin và tình yêu ta
sẽ gặp được Đức Chúa Cha, Đấng thương yêu, luôn chăm sóc cho ta, luôn mời gọi ta,
luôn muốn ấp ủ ta, luôn muốn tha thứ cho ta.



Với đức tin và tình yêu, ta sẽ gặp được Chúa Giêsu trong bí tích Thánh Thể, trong
Sách Thánh, trong những lời giáo huấn của Giáo hội và trong những anh em sống
quanh ta.

Với đức tin và tình yêu, ta sẽ cảm nghiệm được sự hiện diện của Chúa Thánh Thần
khi Người đốt lên trong tim ta ngọn lửa yêu mến, khi Người thúc đẩy ta dấn thân
phục vụ, khi Người soi sáng cho ta những sáng kiến trong những hoạt động mới.

Nhưng quan trọng nhất là: Tin và Yêu là hai cánh cửa mở vào sự sống thần linh. Tin
và Yêu không chỉ cho ta nhìn thấy Chúa, gặp gỡ Chúa mà còn cho ta được tham dự
vào sự sống của Chúa. Sự sống đó là hiệp thông, như lời Chúa Giêsu nói: "Ai có và
giữ các giới răn của Thầy, người ấy là kẻ yêu mến Thầy. Mà ai yêu mến Thầy, thì sẽ
được Cha của Thầy yêu mến."

Chúa Cha ở trong Chúa Con và như Chúa Con ở trong Chúa Cha, ta sẽ được ở trong
sự sống mầu nhiệm của Thiên Chúa Ba Ngôi và thật kỳ diệu, Ba Ngôi đến ở trong ta.
Ở trong người nào tức là được người ấy yêu thương. Hiệp thông trong yêu thương
là một thái độ cởi mở: mở tâm hồn ra để cho đi và nhận lãnh sự sống. Nhờ Tin và
Yêu, ta mở lòng ra đón nhận Thiên Chúa, sự sống mới, sự sống sung mãn, sự sống
vĩnh cửu.

Đúng như lời Chúa Giêsu nói: “Thầy sẽ không để anh em mồ côi.” Ai nhắm mắt đức
tin, sẽ không nhìn thấy Chúa, sẽ trở thành mồ côi. Ai đóng cửa tình yêu, sẽ không
gặp được Chúa, sẽ sống trong cô độc. Nhưng người môn đệ Chúa, nhờ có đức tin và
tình yêu sẽ gặp được Thiên Chúa Ba Ngôi. Và như thế việc ra đi của Chúa Giêsu
không những không thiệt hại mà còn ích lợi cho ta. Sự ra đi của Người dẫn ta đi
đến kết hiệp với Thiên Chúa Ba Ngôi trong sự sung mãn, sự sống dồi dào.

Nhưng để đạt tới điều Chúa Giêsu đã hứa, ta hãy nhớ lại một lần nữa lời Người căn
dặn: “Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em hãy giữ các giới răn của Thầy.” Đức tin
được thể hiện bằng tình yêu. Tình yêu được chứng minh qua hành động. Đó là chìa
khoá của đời sống Kitô hữu.
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