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THÁNH CA TIN MỪNG - CN6TN-B
Kính chúc Qúy Cha, Quý Thầy, Quý Soeurs, Quý Anh Chị và Gia Đình Một Năm Mới An Lành,
tràn đầy Thánh Ân. HXLy

Tuần nầy Chúa Nhật thứ 6 mùa thường niên. Hôm nay Ngày mồng ba Tết.
Giáo Hội Công Giáo Việt Nam dành ngày Mồng Một Tết để Tạ Ơn Thiên Chúa, Mồng Hai tưởng
nhớ đến Ông Bà Tổ Tiền và Mồng Ba Tết Thánh Hoá công ăn việc làm.
Mong sao, tết đến, xuân về, mỗi người chúng ta hãy đổi mới tinh thần và thể xác, hãy mặc lấy
Mùa Xuân Vĩnh Cửu là chính Đức Kitô, để Ngài là niềm vui đích thực của chúng ta.
"Nguyện Đức Chúa ban phúc lành và gìn giữ anh chị em! Nguyện Đức Chúa tươi nét mặt nhìn
đến anh chị em và dủ lòng thương anh chị em! Và chúc anh em được đầy ân sủng của Đức
Giêsu Kitô, Chúa chúng trong suốt Năm Mới này".

Tin Mừng trong thánh lễ Mùng Một Tết, Đức Giê-su đã dạy môn đệ đừng quá lo lắng về đời
sống cho bản thân nhưng phải tin cậy vào tình thương quan phòng của Thiên Chúa.
Một là loài chim trời không gieo không gặt nhưng chúng vẫn được Cha trên trời nuôi sống.
Về việc sống lâu thì dù có lo lắng cũng không thể kéo dài đời mình thêm một vài gang tấc!
Về cơm ăn áo mặc: Như loài hoa huệ ngoài đồng không kéo sợi may mặc, thế mà Cha trên trời
vẫn cho chúng mặc đẹp hơn vua Sa-lo-mon vinh hoa tột bậc.
Chúng ta phải biết phó thác cậy trông vào tình thương quan phòng của Thiên Chúa: Nếu loài
chim trời chẳng đáng giá bao nhiêu, và loài hoa đồng nội sớm nở tối tàn mà Cha trên trời còn
chăm sóc như thế, phương chi con cái loài người đáng giá hơn muôn phần lại không được Thiên
Chúa quan phòng gìn giữ hay sao? Và Đức Giê-su kết luận: "Vậy đừng quá lo lắng về ngày mai.
Ngày mai cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày đó". Tiên vàng phải lo tìm kiếm
Nước Thiên Chúa.

Mồng Hai Tết. Hội thánh Việt nam muốn dùng ngày này cầu nguyện cho tổ tiên, ông bà cha mẹ
với mục đích nhắc nhở và khuyến khích con cháu hãy tỏ lòng hiếu kính với ông bà cha mẹ.
Trong mười điều răn, Thiên Chúa đã dành hẳn điều răn thứ bốn nói về lòng hiếu thảo của con
cháu đối với ông bà cha mẹ, trước các điều răn hướng về con người. Đây không phải là lời
khuyên mà là một luật buộc phải thi hành như các điều răn khác.
Vậy hiếu kính cha mẹ là gì? Theo giáo lý Công giáo, hiếu kính cha mẹ là phải yêu mến, biết ơn,
vâng lời và giúp đỡ cha mẹ khi còn sống và đã qua đời.
Trong thư gửi cho tín hữu Eâphêsô, thánh Phaolô khuyên bảo con cái:"Kẻ làm con, hãy vâng lời
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cha mẹ theo tinh thần của Chúa, vì đó là điều phải đạo. Hãy tôn kính cha mẹ. Đó là điều răn thứ
nhất có kèm theo lời hứa: để ngươi được hạnh phúc và hưởng thọ trên mặt đất này"(Ep 6,1-3).
"Thảo kính cha mẹ" được đặt đầu tiên trong các giới răn nói về mối tương quan của con người
với nhau. Điều đó cho thấy, việc hiếu thảo với cha mẹ là bổn phận hàng đầu của mỗi người Kitô
hữu.
Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu cũng đã lặp lại giới răn này và khẳng định đó chính là ý muốn
từ ban đầu của Thiên Chúa và con người không có quyền thay đổi, Ngài nói:"Thiên Chúa
dạy:"Ngươi hãy thờ cha kính mẹ; kẻ nào nguyền rủa cha mẹ, thì phải bị xử tử".

Ngày mồng ba Tết, chúng ta cầu nguyện cho việc làm ăn trong năm mới được thịnh đạt, đồng
thời cũng xin Chúa thánh hóa chúng ta qua cuộc sống lao động hằng ngày.
Trong kinh Lạy Cha, Chúa đã dạy : Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày...
Ngày nay với sự tiến bộ của khoa học kỷ thuật, nhiều người tưởng rằng mình đã chiếm được chỗ
đứng của Thiên Chúa. Có một thời chúng ta thường nghe người ta nói: "Thằng trời xếp lại một
bên, để cho nông hội tiến lên làm Trời!" Hoặc những câu như biến sỏi đá thành cơm gạo, thay
trời làm mưa.

Thế nhưng kinh nghiệm cho chúng ta thấy nếu Chúa không cho thì chúng ta chẳng làm được gì.
Những cơn động đất và sóng thần cũng như những cơn dịch cúm gà, cúm heo, Corona Virus, là
những bài học rất quí giá cho chúng ta. Chính vì thế mà người xưa dã có câu: mưu sự tại nhân,
thành sự tại thiên. Người nông dân ý thức được thân phận của mình nên đã cầu xin: Lạy Trời
mưa xuống, lấy nước tôi uống, lấy ruộng tôi cày lấy đầy bát cơm, lấy rơm đun bếp.
Về vấn đề bày thánh Phaolô viết rất hay: Phaolô trồng, Apolô tưới, nhưng chính Thiên Chúa mới
làm cho mọc lên. Vì thế ngày mồng ba tết chúng ta cầu nguyện cho việc cày cấy làm ăn là phải
lẽ, vì không có Thiên Chúa thì: người lính canh đêm cũng hoài công.
Ngày mùng ba tết, ngày cầu mùa- một dịp để mỗi chúng ta đến với Chúa và xin Ngài ban cho
chúng ta ba trăm sáu mươi lăm ngày no đầy phúc lành của Chúa như lời thánh vịnh đã viết :
Lạy Chúa xin mở bàn tay ra- cho chúng con được no nê.

" Hail, star of the sea,
Nurturing Mother of God,
And ever Virgin
Happy gate of Heaven."
-------------------------------------------
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