CAM NGHIEM SONG # 77= BA VUA TIM CHUA BINH AN

Cảm Nghiệm Sống # 77 : Lễ Ba Vua/ Chúa tỏ mình cho dân ngọai : BA VUA ĐI TÌM
CHÚA BÌNH AN

(Mt 2, 1-12)

Ba Vua là các nhà chiêm tinh từ phương Đông đã quyết đi tìm Chúa là Vua Bình an của họ:
Đức Vua dân Do thái mới sinh ra ở đâu? Chúng tôi đã thấy ngôi sao của người xuất hiện
bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người
. (câu 2)

Thật đúng như lời chúc Bình an của Thiên Chúa gởi nhân loại đêm Giáng sinh: Vinh danh
Thiên Chúa trên Trời,

Bình an dưới thế cho người thiện tâm(Lc 2, 14)

1- Ba Vua đã thực tâm tìm Chúa là nguồn Bình an, nên Người đã cho gặp, vì các ông đã bỏ
hết thì giờ, sức khỏe, của cải để tìm Chúa, đã khiêm tốn đi tìm gặp Người, họ đã có bình an thật
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sự:
Họ vào nhà thấy hài Nhi và thân mẫu là bà Maria, liền
sấp mình thờ lạy Người
. Rồi họ mở tráp lấy vàng, nhũ
hương và mộc dược mà dâng tiến
(câu 11). Họ là mẫu gương tìm Chúa cho mọi Tín hữu noi theo.

2- Chúa ban bình an: Sau này Chúa Giêsu nói với các môn đệ khi Ngài về trời như sau: Thầ
y để lại bình an cho anh em, Thầy ban bình an của Thầy cho anh em.
(Ga 14
, 27). Thế nhưng con người hôm nay có thực tâm đón nhận lời chúc bình an này cho bản thân,
gia đình và xã hội mình không? Đấy là điều chúng ta phải suy nghĩ và thực hành.

3-Tôi cần thực tâm tìm Chúa: Thay vì dùng thì giờ làm việc bác ái, tu luyện tâm hồn, thì tôi
lại chạy theo tiền bạc, nhà cửa, xe cộ, tình dục, nhưng đuổi theo mãi cũng không thấy thoả
mãn, chỉ thấy yên vui tạm thời, rồi chuốc lấy bao thất bại, làm khổ cho bản thân với những bệnh
hoạn, mất niềm tin và chán chường. Thánh Phaolô quả quyết
:
Hướng đi của xác thịt là sự chết, còn hướng đi của Thần Khí là sự sống và bình an.
(Rm 8, 6).
Là Chúa Thánh Thần.

4- Gia đình tôi cần bình an: Thay vì mỗi buổi tối Gia đình tôi quây quần trước bàn thờ Chúa
cầu nguyện và chia sẻ Lời Chúa, thì tôi lại lợi dụng những ly rượu để bới móc, la rầy những thiếu
sót của vợ con. Khi có điều gì không vừa ý, bạn cũng đã đem những chuyện cũ của chồng con
ra chì chiết, đay nghiến, làm cho mái ấm gia đình vợ chồng con cháu đau khổ, mất bình an của
Chúa .

5- Bình an trong Xã hội: Bình an trong Cộng đoàn, xả hội và cả thế giới hôm nay cần tiến
lên trong sư hợp nhất yêu thương, thì lại bị thoái hoá, thiếu tương trợ. Khi người ta nhiều tiền
lắm của để phát triển thì lại sinh ra đầu tư, bóc lột. Khi có nhiều thuốc men, thì bệnh tật lại càng
tăng. Khi đêm ngày lo kiếm tiền thì đời sống lại phân tán. Khi thu nhập nhiều, nhà xe đẹp thì lại
nhiều ly thân, ly dị…

6- Thế giới cần bình an, hoà bình: Càng văn minh càng mất bình an: Những phương tiện
khoa học tiến bộ, vũ khí tối tân giúp con người yên tâm, nhưng lại làm cho nhiều người mất an,
lo lắng. Cụ thể là những vụ khủng bố đẫm máu mới đây khắp nơi trên thế giới, và những cuộc
oanh tạc và bắn Rocket tàn bạo giữa Do thái và Hamas, do những người đã từ chối bình an, hoà
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bình để chuốc lâý bao thảm hoạ tàn khốc hiện nay.. để người dân phải gánh chịu.

Lạy Cha, Đức Giêsu Con Cha, đã đến để dạy cho con một bài học yêu thương và khiêm
tốn. Xin giúp con noi gương Thánh Gia khiêm nhường trong hang đá nghèo hèn, và bắt
chước ba vua, quyết bỏ mọi vinh hoa quyền qúy, của cải để tìm gặp Chúa là Vua Bình an
của con .

Phó tế: JB Maria Nguyễn văn Định
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