02/24/2019
Kính chào anh chị em,
Tôi rất vui được chia sẻ cảm nghiệm chính xác đầu tiên của tôi về tuyết rơi, điều mà tôi chưa bao
giờ nhìn thấy từ khi sinh ra. Đây là lần đầu tiên tôi có cơ hội nhìn thấy tuyết rơi trực tiếp. Tôi ngồi bên
cửa sổ suốt đêm để nhìn cảnh tuyết trắng rơi, như thể một khoảng khắc khó quên.
Tình yêu (Cho = Nhận)
Kỳ vọng lớn lao của Thiên Chúa nơi chúng ta là chúng ta yêu thương, nhưng là một loại tình yêu khác biệt.
Ngài đặc biệt nhấn mạnh, “yêu thương kẻ thù.” Từ ngữ “tình yêu” được giải thích bằng những từ ngữ sau:
“làm điều tốt,” “chúc lành,” và “cầu nguyện cho.” Có phải thật là những điều này không? Nói cách khác,
loại tình yêu này là hình thức cao nhất của tình yêu. Có nghĩa là cho dù ai đó làm điều gì cho chúng ta,
chúng ta sẽ không bao giờ cho phép mình mong muốn điều gì khác ngoài lợi ích cao nhất của họ. Nhưng
cái thắc mắc mà hầu hết chúng ta đều muốn hỏi về điều này: làm thế nào được nếu anh ta không chấp nhận
nó? Chúng ta sẽ làm gì? Bạn sẽ làm gì? Bạn sẽ để cho anh ấy làm điều anh ấy muốn sao? Nếu anh ta từ
chối tình yêu chúng ta dành cho anh ấy thì sao. Anh ấy giống như một người kia sau khi nghe Đức Phật
thuyết giảng về việc chống lại “ác giả ác báo” hay “răng đền răng,” anh ta quyết định muốn xem Đức Phật
có thực hành điều mình đã rao giảng hay không. Anh ta thét đủ mọi lời xấu xa và vu khống vào mặt vị thầy
vĩ đại ấy và gọi Đức Phật là kẻ ngu ngốc.
Đức Phật lắng nghe một cách kiên nhẫn. Khi người đàn ông không còn gì để nói, Đức Phật đáp lại, “Này
con trai của ta, nếu một người từ chối nhận món quà từ một người khác, món quà đó sẽ thuộc về ai?”
“Bất cứ đứa ngu ngốc nào cũng biết điều đó,” anh ta đáp lại cách khinh bỉ. “Món quà sẽ trở lại người đã
cho nó.”
“Này! con trai,” Đức Phật tiếp, “Con đã cho ta rất nhiều lời nói xấu xa. Ta từ chối nhận món quà của
con.”
Người đàn ông chết lặng. Đức Phật tiếp lời, “Con trai của ta, người nào phỉ báng một người đạo đức giống
như phun nước miếng lên trời. Nước miếng không làm bẩn bầu trời. Nó chỉ rơi trở lại khuôn mặt của người
phun nó ra. Hoặc cũng giống như một người ném bụi vào gió. Bụi không bay chạm tới đích, nhưng nó bay
ngược trở lại khuôn mặt của kẻ đã ném nó đi.”
Vì vậy, hỡi những người bạn thân yêu của tôi, đừng lo lắng. Nếu tình yêu của bạn không được đáp lại, nó
sẽ trở về lại với bạn. Nếu người nào cho đi những lời nói ác ý và hành động vu khống cho bạn, nhưng bạn
không chấp nhận và không để nó khóa chặt bạn trong tâm trí như một tù nhân, thì những lời này sẽ trở lại
người đã xuất ra chúng.
Abraham Lincholn nói, “Sao tôi không loại bỏ kẻ thù của mình bằng cách biến họ trở thành bạn?”
Điều đó thật đúng. Tất cả kẻ thù của chúng ta sẽ bị loại trừ bằng cách ta biến họ trở thành những người bạn
qua việc yêu thương họ.
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