DỜI SỐNG TÂM LINH - CHÚA BAN BÌNH AN

CHÚA BAN Bình An

Phúc Âm tuần này kể chuyện Chúa Giêsu phục sinh hiện ra với các môn đệ và nói: “Bình
an cho anh em” tới 3 lần. Để thực sự hưởng ơn bình an của Chúa cần thực hiện 3 điều:
THẤY CHÚA, THA THỨ, và TIN TƯỞNG.

1. Thấy Chúa. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Quan trọng là Chúa như thế nào? Nếu
thấy 1 Thiên Chúa thẳng tay trừng phạt thì chỉ có sợ toát mồ hôi mà thôi. Nhưng khi thấy Chúa
giàu lòng thương xót đến nỗi đã chịu mang đầy thương tích ở tay chân, và cạnh sườn mở ra để
ta thấy tim Chúa chan chứa yêu thương, thì lúc ấy chúng ta dạt dào niềm vui và bình an.

2. Tha thứ. Chúa sống lại đã không đi trả thù những kẻ đã giết Ngài cho hả lòng hả dạ; không
hạch tội các môn đệ phản bội cho bõ tức! Chúa tha thứ; Chúa quên hết quá khứ lỗi lầm của
nhân loại. Chúa thổi Thần khí sự sống mới cho các môn đệ. Để rồi, các môn đệ cũng có thể
sống tinh thần tha thứ cho lòng thanh thản bình an. Nếu không tha thứ thì lòng người sẽ ứ đọng
thù ghét, ứa lên men cay đắng bất an.
3. Tin tưởng. Nếu cứ sống trong bóng tối nghi ngờ người khác và nghi ngờ cả Chúa thì liệu lòng
mình có được bình an? Chỉ khi sống tin tưởng nhau, tin thật vào Chúa thì lòng mình mới bình
an phó thác. Chính vì điều này mà đi liền với các tượng ảnh Lòng Chúa thương xót luôn là câu
tuyên xưng đức tin: “Lạy Chúa Giêsu, con xin tín thác vào Ngài.”

*SUY TƯ VÀ QUYẾT TÂM HÀNH ĐỘNG: Tạ ơn Chúa phục sinh đã giúp các môn đệ cùng
chúng con thấy Chúa, tha thứ và tin tưởng để đời chúng con ��ược bình an ngay giữa
những gian nan trong đời. NHỜ THÁNH THẦN ĐỔI MỚI trái tim mỗi chúng con cũng lúc lắc
những nhịp đập thương xót và tin tưởng để trở thành khí cụ bình an cho gia đình, hội
đoàn, giáo xứ, đất nước... được an vui hạnh phúc. Amen.
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