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5 cách đơn giản theo kinh thánh để tìm được bình an nội tâm trong năm 2020

*BẠN VÀ TÔI CẦN THAM DỰ TIỆC LỜI CHÚA MỖI NGÀY*

Nếu bạn đã cầu xin bình an dưới thế và không nhận được nó trong Mùa Giáng Sinh này, ít nhất
bạn có thể nuôi dưỡng một cảm giác bình an trong cuộc sống cá nhân vào năm mới. Và nếu sự
bình an của bạn mang bình an đến cho những người gần bạn, một phản ứng dây chuyền có thể
bắt đầu!

Chính tôi biết rằng khi tôi thực sự bình an, và không bị cuốn vào những lo lắng hay tập trung
vào danh sách công việc cần làm, gia đình tôi trở nên bình an hơn. Nhưng cách nào để có được
bình an đó? Ở đây xin đề ra 5 cách để tìm được bình an nội tâm dựa trên những trích dẫn trực
tiếp từ Chúa Giêsu.

1/ Đừng mong tìm thấy sự bình an trong hoàn cảnh sống của bạn. Hãy nhìn lên Chúa.

*Chúa Giêsu nói: "Thầy nói với anh em những điều ấy, để trong Thầy anh em được bình
an. Trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó. Nhưng can đảm lên! Thầy đã
thắng thế gian" (Ga 16,33). Thế gian thường điên cuồng, hỗn loạn, và nói chung thế gian
không phải là một "fan" của Chúa Giêsu và giáo huấn của Người. Đó không phải là nơi chúng ta
tìm kiếm bình an. Trong dụ ngôn người gieo giống, Chúa Giêsu cũng cảnh báo cho chúng ta về
cách mà thế gian có thể làm chúng ta mất đức tin. Người nói rằng khi gặp gian nan hay ngược
đãi, chúng ta có thể đánh mất Người ngay lập tức nếu chúng ta không cắm rễ sâu. Và sau đó
"nỗi lo lắng sự đời, và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt Lời", cũng như "khiến Lời không sinh hoa
kết quả gì". Nếu chúng ta không bao giờ dành thời gian cho Chúa, và không cố gắng làm vui
lòng Người, chúng ta sẽ không bao giờ có thể khám phá sự bình an của Người.
2/ Hãy hướng về phía trước. Đừng ngồi bệt xuống trước những khó khăn lớn nhỏ trong
cuộc sống.
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Hãy nhớ rằng mọi người đều có những khó khăn trong cuộc sống, và việc sống tốt với những
khó khăn đó sẽ giúp ích cho trạng thái tinh thần của bạn, hơn là cay đắng và oán giận chúng.
Chúa Giêsu nói với các môn đệ là những người muốn theo Người phải từ bỏ chính mình và"vác
thập giá mình mà theo Ta" (Mt 16,24).
Chúng ta không thể để cho những thập giá ngăn cản chúng ta theo Chúa là Đấng đã chịu đóng
đinh. Đau khổ có thể có ý nghĩa, và thậm chí chúng ta có thể tìm thấy bình an trong đau khổ khi
biết đón nhận nó, nhưng chỉ trong Đấng Chịu Đóng Đinh mà thôi.

3/ Hãy đơn giản hóa cuộc sống của bạn. Hãy rộng lượng với những người xung quanh.

Càng rộng lượng, chúng ta càng thanh thoát, thấy bình an và tự do hơn. Chúa Giêsu nói hãy
mời người nghèo tham dự tiệc của bạn (Lc 14,13), cho mà không mong đáp đền (Lc 6,35),
ai xin thì hãy cho (Mt 5,42),
bán những gì bạn có mà cho người nghèo (Mt 19,21)
. Cho đi những gì chúng ta có giúp chúng ta trở nên ít bận tâm hơn vào việc thu vén và tập trung
hơn vào những gì thực sự quan trọng trong cuộc sống.

4/ Đừng xao xuyến

Chúa Giêsu nói, "hỏi có ai trong anh em, nhờ lo lắng, mà kéo dài đời mình thêm được dù
chỉ một gang tay ?" (Mt 6,27)
. Chúng ta sẽ không bao giờ tìm thấy bình an
nếu chúng ta chỉ luôn quan tâm tới những điều ngày mai sẽ đến. Việc tin tưởng vào Chúa là
sức mạnh cho chúng ta. Ađam và Evà đã phạm tội trong vườn Địa Đàng vì họ không tin vào
Thiên Chúa và lệnh truyền Người ban. Nhưng nếu không tin vào Chúa, chúng ta phải dựa vào
chính mình. Và điều đó chỉ làm ta mệt mỏi và căng thẳng.

5/ Cầu nguyện VÀ SỐNG CẦU NGUYỆN:

Dành thời gian thinh lặng để phản tỉnh. Hãy xin điều bạn cần trong cầu nguyện và nó sẽ được
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ban cho bạn vì "hễ ai xin thì nhận được" (Mt 7,8). Chính Chúa Giêsu thường "lui vào trong
những nơi thanh vắng để cầu nguyện" (Lc 5,16).
Nếu Chúa Giêsu đã cầu
nguyện khi còn ở thế gian, chắc chắn chúng ta cũng phải làm như thế. Người đã ban cho chúng
ta Kinh Lạy Cha, một điểm khởi đầu tuyệt vời. Có lẽ trong năm nay, hãy dành một tuần hoặc vài
tuần, cầu nguyện và suy niệm với mỗi câu của Kinh Lạy Cha.

Liệu đó là danh sách việc cần làm của bạn, sự cân bằng công việc trong cuộc sống, các mối
quan hệ hoặc con cái đang khiến bạn căng thẳng, thì sự bình an nội tâm là có thể.

Hãy nhìn vào những ưu tiên của bạn trong năm tới. Khi bạn có thể đặt ưu tiên và tin cậy
vào Thiên Chúa, dù thoát khỏi sự oán giận, những thứ thừa thãi và phiền nhiễu, bạn vẫn
có thể thấy mình bận rộn như trước. Nhưng trong sự bận rộn đó, bạn vẫn có thể giữ được
nguồn cội và an bình trong bình an mà chỉ Thiên Chúa mới có thể ban cho bạn.

Hướng Dương chuyển ngữ từ aleteia.org
Nguồn: hdgmvietnam.com
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