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Con người thời nay gần như có mọi sự. Nhưng tiếc thay nhiều người lại không có một 

điều rất quan trọng, đó là bình an ở nơi tâm hồn. Nhiều người bị mất ngủ, căng thẳng, 

suy sụp, chán đời, tự tử. Có người rơi vào tình trạng nghiện ngập, bạo hành hay trụy 

lạc. Gia đình cũng chẳng bình an khi gặp cảnh xung đột, ly dị, ngoại tình. Con người 

nôn nóng đi tìm bình an. Có người tìm đến những giáo phái, liệu pháp tâm lý hay đơn 

giản là tập thở. Bình an phải chăng chỉ là kết quả của cố gắng từ phía con người? Nhưng tự sức con người có thể 

tạo ra bình an cho mình, cho gia đình và cho thế giới không? 

 

Khi thấy các môn đệ xao xuyến và sợ hãi trước việc Thầy sắp ra đi, Chúa Giêsu đã nói câu mà chúng ta không 

ngừng lặp lại trong mỗi Thánh lễ. “Thầy để lại bình an cho các con. Thầy ban bình an của Thầy cho các con” (Ga 

14: 27). Quả là một thời điểm lạ lùng để nói về sự bình an vì mọi sự đang rối loạn ở xung quanh Ngài. Làm thế nào 

mà lúc đó Ngài có thể nói về sự bình an? Thưa vì bình an là hiệp thông với Thiên Chúa. Và Chúa Giêsu đã ở trong 

sự hiệp thông trọn vẹn với Thiên Chúa. Vì thế, Ngài có thể nói về sự bình an cả khi các kẻ thù đang siết chặt vòng 

vây xung quanh Ngài và cái chết đang chờ đợi Ngài ở một góc tối nào đó. 

Bình an không giống như sự yên tĩnh. Yên tĩnh thuộc về ngoại giới. Bình an chủ yếu thuộc về nội giới. Bình an là 

một tình trạng của sự tĩnh lặng nội tâm và chỉ rõ những mối quan hệ đúng đắn với Thiên Chúa và với những người 

khác. Một thành phần chủ yếu của bình an là sự chính trực. Vì thế đối với kẻ xấu, không có sự bình an. 

Bình an là kết quả của việc người ta tín thác vào Thiên Chúa và khi ước muốn làm vui lòng Ngài là việc quan trọng 

nhất trong đời sống của người ấy. Đó là điều mà người ta có thể có cả khi ở giữa sự xáo trộn, xung đột và những 

vấn đề chưa giải quyết được. 

Chúa Giêsu ban bình an của Người cho chúng ta: “Thầy để lại bình an cho các con”. Bình an mà Người ban cho 

chúng ta không phải là thứ bình an để chúng ta trốn tránh thực tại. Nó là một điều rất thâm sâu và độc lập với 

những hoàn cảnh bên ngoài. Bình an ấy vượt qua mọi sự hiểu biết, bình an mà thế gian này không thể ban cho và 

không một ai có thể lấy mất của chúng ta. 

 Như thế, đời sống Kitô hữu được bình an không phải vì không gặp sóng gió, nhưng là bình an giữa những sóng 

gió. “Thầy nói với các con những điều ấy, để trong Thầy các con được bình an. Trong thế gian, các con sẽ phải 

gian nan khốn khó. Nhưng can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian” (Ga 16: 33). Bình an của chúng ta dựa trên chiến 

thắng của Chúa Giêsu. “Trong mọi thử thách, chúng ta toàn thắng nhờ Đấng đã yêu chúng ta” (Rm 8: 37). 

Chúa Giêsu nhìn nhận thế gian có khả năng ban cho chúng ta bình an. Nhưng Ngài phân biệt thứ bình an ấy với thứ 

bình an của Ngài. Bình an của thế gian này ban tặng là bình an có được do vũ lực, do đàn áp, do chiến tranh, do 

mưu mô xảo quyệt, do tội ác, do chiếm đoạt và đe dọa. Mong manh biết bao sự bình an tạm bợ này, chỉ cần một vài 

thay đổi rất ư là đơn giản thì cũng đủ để cho người ta mất đi bình an và lại rơi vào hoảng sợ, vào dằn vặt. Đối với 

thế gian, vắng bóng xung đột, căng thẳng, không có vấn đề và đau khổ là bình an. Còn bình an của Chúa ban cho 

lại là sự bình an của những người được tha thứ tất cả. Bình an của một con người thấy thanh thản trong thân xác và 

nhẹ nhàng trong tâm hồn. Bình an của một cuộc đời có Thiên Chúa. Sự bình an bất chấp những khó khăn, bất chấp 

mọi thử thách. Sự bình an của một con người không thấy hổ thẹn gì khi ngước mắt nhìn lên trời, đưa mắt nhìn 

chung quanh và nhắm mắt lại nhìn vào chính mình. 

Là con người ai cũng khao khát bình an và có rất nhiều người thấy hãnh diện vì sự an toàn nhất thời họ có được ở 

trần gian này, khi họ dựa cậy vào quyền lực hoặc là do một người hay của một nhóm người, thực tế cho thấy bình 

an ấy quá mong manh. Chúng ta hãy cảm tạ Thiên Chúa vì sự bình an Người ban cho chúng ta qua Chúa Giêsu và 

với tác động của Chúa Thánh Thần. Đó là sự bình an của Ðấng bị bắt, bị tra tấn, bị bỏ mặc, bị coi là điên khùng và 

bị treo lên giữa những tử tội trộm cướp, ngày thứ ba Ngài đã sống lại. Chúng ta thật hạnh phúc vì có được sự bình 

an ấy.              Lm Nguyễn Mộng Huỳnh  


