
Bước vào năm mới là bước vào một cuộc hành trình mới, 
cuộc hành trình đức tin. Là người Kitô hữu, chúng ta tin 
rằng, cuộc hành trình đức tin của chúng ta luôn có Chúa 
đồng hành và dẫn dắt. Những điều tốt lành mà chúng ta cầu 
chúc cho nhau mỗi khi xuân về chỉ có thể thành toàn được 
từ  nơi Thiên Chúa, bởi chính Người là nguồn mạch bình 
an[1], sự thánh thiện, là chủ thời gian, là mùa Xuân an bình 
và vĩnh cửu[2]. 
 
Chính Chúa là Mùa Xuân an bình 
 
Mỗi khi Xuân về, chúng ta dường như cảm thấy lòng mình 
được trẻ trung lại. Cái rạo rực của đất trời, cái tí tách của 
chồi non lộc biếc, cái xôn xao của gió xuân, cái lung linh 
của nắng xuân, cái thoang thoảng của mùi hương trầm ngào 
ngạt... tất cả đã tạo nên một bầu không khí thanh bình, ấm 
áp và đầy sắc xuân. Những bài thánh ca mang âm hưởng của 
mùa xuân cũng đem lại cho ta niềm phấn khởi hân hoan và 
sự bình an bình, quên đi những lắng lo muộn phiền của kiếp 
nhân sinh: “Xuân mới reo vui nhắc tâm hồn hướng lên trời, 
nguyện luôn trung thành theo đường Chúa đi, để mai sau 
hưởng xuân vui Nước Trời.”[3] 
 
Bình an luôn là điều cần thiết cho mỗi người chúng ta, 
không phải chỉ là những ngày đầu năm mà trong suốt cuộc 
đời. Chẳng thế mà hiện đến với các Tông đồ, điều đầu tiên 
mà Đức Giêsu đem đến cho các là các ông chính là sự bình 
an[4]. Thời đại nào, thế giới cũng vẫn mong đợi bình an. 
Nhưng để đón nhận được sự bình an đó không phải là điều 
ai cũng có thể. Bình an đích thực chỉ có được từ Thiên Chúa 
và phát xuất từ Thiên Chúa vì, 
 
Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, 
này hồn tôi hãy nghỉ ngơi yên hàn. 
Vì hy vọng của tôi bởi Người mà đến, 
duy Người là núi đá, là ơn cứu độ của tôi, 
là thành luỹ chở che: tôi chẳng hề nao núng.[5 

]Bình an của Chúa là sự bình an đích thực trong tâm hồn, 
bình an của những người yêu mến phụng sự Thiên Chúa, 
bình an của những người bước theo Đức Kitô trên con 
đường thập giá và bình an đó chính là Nước Trời. Bình an 
mà Đức Giêsu đã hứa với các môn đệ: “Thầy để lại bình an 
cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy 
ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng 
xao xuyến cũng đừng sợ hãi.”[6] 
 
Là những thành viên Huynh đoàn Đa Minh, chúng ta chỉ có 
thể cảm nhận sâu xa sự bình an đích thực của Chúa Xuân 
khi chúng ta “can đảm dấn thân cho sứ mạng của Hội 
Thánh bằng phương thức thánh hóa trần gian như men 
trong bột, theo đặc tính riêng biệt của ơn gọi giáo dân.”[7] 
Hơn nữa, khi thấm nhuần tinh thần của cha thánh Đa Minh 
với sứ vụ Lời, chúng ta “sống tinh thần các lời khuyên Tin 
Mừng trong bậc sống của mình”[8] là chúng ta đón nhận 
được sự bình an của Chúa Xuân ban tặng. Bởi lẽ, “chúng ta 
được thánh hiến và thuộc về Đức Kitô”. 
 
Chính Chúa là Mùa Xuân vĩnh cửu 
 
Mùa xuân là biểu tượng của niềm vui mới, hy vọng mới, 
khởi đầu mới... Mùa xuân tràn đầy sức sống, mang đến cho 

mọi người những hương vị nồng nàn, những giai điệu ngọt 
ngào, yêu thương. Bước sang một năm mới, chúng ta không 
chỉ bắt đầu một thời điểm, mà còn được mời gọi để bắt đầu 
một cuộc sống mới với một lối sống mới, bằng một quyết 
tâm mới để tiến tới mùa xuân bất diệt, mùa xuân vĩnh cửu là 
chính Chúa. 
 
Là người Kitô hữu, chúng ta tin Thiên Chúa là “Đấng 
thường hằng bất biến, Ngài nắm quyền làm bá chủ thời 
gian”[9] , Vì thế, chúng ta cũng thường sánh ví Thiên Chúa 
là mùa xuân vĩnh hằng, mùa xuân bất diệt không biến đổi 
theo thời gian hay không gian vì chưng: “Đức Giêsu Kitô 
vẫn là một, hôm qua cũng như hôm nay, và như vậy mãi đến 
muôn đời”[10]. 
 
Mùa Xuân đó cũng không phải là một xuân tưởng tượng hay 
truyền thuyết, nhưng mùa xuân đó được thể hiện nơi Đức 
Giêsu, con người của lịch sử. Người đã từng sinh ra trong 
trần thế, sống với nhân loại và đụng chạm tới con người thời 
đại. Người đến để đem lại hòa bình cho nhân loại, đem lại 
cho con người mùa xuân ơn cứu rỗi, phục hồi mùa xuân địa 
đàng cho nhân loại, mùa xuân mà Nguyên tổ đã đánh mất 
khi bất tuân lệnh truyền của Thiên Chúa.[11] 
 
Thiên Chúa là Đấng trọn hảo, thường hằng bất biến, mọi vật 
đều biến đổi, đều qua đi, nhưng tình yêu của Người không 
bao giờ đổi thay. Người luôn đồng hành, gần gũi, thấu hiểu, 
cảm thông và yêu thương chúng ta. Còn chúng ta, chúng ta 
đã dùng thời giờ Chúa ban để làm gì? Đã đến lúc chúng ta 
cần mau mắn mở ra một trang sử mới cho đời mình với một 
tinh thần, ý thức và cố gắng mới để đón nhận ân lộc của 
Chúa xuân ban xuống trên chúng ta và đáp lại tình yêu 
thương của Chúa dành cho chúng ta. Chính Chúa là mùa 
xuân bất diệt, Người đến ban sức sống dồi dào cho muôn 
loài thọ tạo.  
 

CHÍNH CHÚA LÀ MÙA XUÂN 
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“Bốn mùa Chúa đổ hồng ân, 
Ngài cho mầu mỡ ngập tràn lối đi”.[12] 
Mọi hoạt động của vũ trụ, vạn vật đều nằm 
trong sự quan phòng của Thiên Chúa bởi 
chính Người là Chúa của vạn vật là tình 
yêu, là niềm hy vọng của toàn thế giới, 
Người tuôn đổ phúc lộc cho con người và 
mời gọi chúng ta tiến về mùa xuân hạnh 
phúc không bào giờ phai tàn là chính 
Người. 
 
Để kết 
 
“Ánh xuân hồng trên khóm cây xinh tươi, 
tiếng chim hòa muôn câu ca tuyệt vời. 
Mừng đón một mùa xuân mới sang, nguyện 
Chúa cho chúng con một năm thái hòa.”[13]  
 
Những lời ca trên giúp chúng ta cảm nhận 
được một mùa xuân yêu thương, ấm áp và 
chan hòa tình Chúa, tình người. Trong giờ phút linh thiêng 
trước thềm năm mới, chúng ta cùng dành những giây phút 
hồi tâm để nhìn lại đời sống chúng ta dưới ánh sáng Tin 
Mừng. Để rồi chúng ta dâng Chúa lời tạ ơn vì tất cả ân lộc 
Người ban trong suốt năm qua và thưa lên rằng: 
 
“Ngày lại ngày, con xin chúc tụng Chúa 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

và ca ngợi Thánh Danh muôn thuở muôn đời.”[14] 
 

Bởi lẽ, mỗi người đều được Chúa dựng nên 
cao quý hơn muôn loài, muôn vật khác, 
được Chúa yêu thương chăm sóc cách đặc 
biệt và được Chúa cứu chuộc bằng Máu vô 
giá của Chúa. 
 
Lạy Chúa, thời gian là của Chúa, sự sống 
của chúng con là của Chúa. Xin dâng lên 
Chúa tất cả cuộc sống này, dù tương lai có 
mỏi mệt, xin cho chúng con luôn tin tưởng 
rằng có Chúa đang đồng hành với chúng 
con trong từng giây phút của cuộc sống. 
 
Xin Chúa chúc lành cho mỗi người chúng 
con trong năm mới và xin giúp chúng con 
luôn sống xứng với hồng ân Chúa ban, để 
chúng con  trở thành chứng nhân Tin Mừng 
của Chúa giữa trần gian hôm nay, góp phần 

đem đến cho nhân loại một mùa xuân thắm tươi, an bình và 
hạnh phúc. Amen. 

Daminhvn.net 
Pet Võ Tá Đương, OP 
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