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SỐNG VÀ CHIA SẺ: Lễ Tân Niên

Ngày thứ hai sau Chúa Nhật thứ V thường niên, năm C

Lời Chúa : Mc 6, 53-56

Chỉ vài câu ngắn gọn, thánh Maccô cho thấy sự phấn khởi của dân chúng khi nghe Chúa Giêsu
đến. Họ mang đến cho Ngài tất cả những bệnh nhân của họ. Và mọi người đều được chữa lành.
Thánh Luca nói : " Đi đến đâu, Chúa mang ơn lành của Ngài cho họ".

Hôm nay, ngày đầu năm âm lịch, chúng ta có thói quen mừng ngày đầu năm, cầu chúc cho
nhau mọi ơn lành cho năm mới. Đây là những ngày nghỉ để vui mừng với nhau. Từ khắp nơi
người ta về nhà, đoàn tụ gia đình. Có thể nói đây là ngày của tình yêu. Vì sinh kế, chúng ta
không có giờ để đoàn tụ gia đình. Hôm nay, ngày đầu năm là dịp may cho mỗi người, buông bỏ
tất cả mọi lo toan để sum họp, vui mừng gặp gỡ.Hãy biến những ngày nầy thành những
ngày yêu thương tràn đầy.

Người tín hữu, những người con của Chúa, hãy trở về trong gia đình lớn của chúng ta, vầy
quanh bên Người Cha duy nhất của chúng ta, cám tạ ơn Cha, tỏ lòng yêu mến của chúng ta.
Hãy cầu chúc cho Cha trên trời của chúng ta những điều thật đẹp, thật tốt là danh Cha cả sáng,
Nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Ít nữa chúng ta có một lời cầu
chúc đẹp lòng Cha. Chúng ta có xem đó là trái mùa hay thích hợp ? Mọi niềm vui của chúng ta
phải bắt nguồn từ tình yêu của Cha mới có thể tươi sáng và bền vững. Những niềm vui giả tạo
và mong manh và không thể làm chúng ta thỏa mãn.

Lm Trầm Phúc
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