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Hòa bình là cái gì? Đó là ơn phúc của Thiên Chúa. Chúa Giêsu Phục Sinh đã hiện ra với
các môn đệ của Ngài và nói với họ rằng: “ Bình an cho các con “. (Lc. Lu-ca 24:36). Để
mà chúng ta có thể sống trọn vẹn cho cuộc sống ở đời này mà Thiên Chúa đã ban tặng
cho chúng ta, Ngài luôn ở cùng với chúng ta, và sẽ tiếp tục đồng hành cùng chúng ta; vì
điều này chúng ta phải trân trọng màu nhiệm này và tận tâm làm việc với Ngài để nó có
thể tiếp tục phát triển.
Ngày nay trên đất nước Nhật Bản chúng ta không có chiến tranh và dường như chúng ta
đang trải nghiệm cuộc sống trong hoà bình. Tuy nhiên, mỗi ngày chúng ta có thể nhìn
thấy nhiều vấn đề quấy rối và bạo hành, trong gia đình, trên báo chí, trên vô tuyến
truyền hình và nhanh chống thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng. Và
nhiều người đang chạy trốn khỏi đất nước của mình như những người tị nạn; cụ thể trẻ
em là những nạn nhân trong hoàn cảnh này.
Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhắc nhở chúng ta đừng quên lòng thương xót mà Chúa
Giêsu đã nói. “ Thương xót “ là “ tình yêu và sự tha thứ “. “Sự tha thứ “ mà Chúa Giêsu
nói trong Tin Mừng được nhìn thấy rõ trong cách Chúa Giêsu sống với đời sống của
Ngài trên Địa Cầu. Người đàn bà tội lỗi, (Lc.Lu-ca 7:36-50), Phêrô người đã phản bội
Chúa Giêsu (Gr.Giê-rê-mi-a 18:15-18,25-27), một trong những tên tội phạm bị đóng đinh
cùng với Chúa Giêsu (Lc.Lu-ca 23:39-41), Tôma người đã không tin Chúa Giêsu Phục
sinh (Gr. Giê-rê-mi-a 20:24-29) v.v... Chúa Giêsu đã gánh vác tội lỗi cho tất cả mọi người,
chết trên cây thập tự để con người có thể được tha tội.
Trong việc cử hành nghi thức Bí Tích Thánh Thể và khi chúng ta lần hạt Mân Côi,
chúng ta cầu nguyện lời kinh cầu Chúa Giêsu đã dạy: “Tha nợ chúng con, như chúng
con cũng tha kẻ có nợ cho chúng con“. Chúng ta hãy dâng lời cầu nguyện với lời
nguyện cầu thật sâu sắc từ con tim, không chỉ bằng lời những nói; hãy cầu nguyện cùng
nhau để chúng ta có thể chân thành tha nợ cho nhau và sống trong lòng thương xót của
Chúa Giêsu. Chúng ta hãy công bố tình yêu thương và sự tha thứ của Chúa Giêsu Cứu
Thế đến tất cả dân tộc và tất cả loài người.

