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CÓ CHÚA,  

GIA ĐÌNH SẼ HẠNH PHÚC 
(1Sam 1:20-22,24-28; 1 Ga 3:1-2,21-24; Lc 2:41-52) 

Một trong những sự thật đau lòng trong đời sống gia 

đình thời hiện đại là chúng ta dành quá nhiều thời 

gian cho công việc [việc học], cho các phương tiện 

truyền thông, và dành quá ít thời gian cho gia đình. 

Điều này làm cho các thành viên trong gia đình đôi khi thấy xa lạ với nhau và càng ngày càng 

không hiểu nhau. Theo một thống kê, các bạn trẻ sử dụng thời gian trong tuần (168 tiếng) của 

mình như sau: Ngủ – 56 tiếng, làm việc/học – 70 tiếng, xem TV và các chương trình giải trí 

khác – 12 tiếng, internet – 13 tiếng, gặp gỡ bạn bè – 8 tiếng, gia đình – 9 tiếng. Và trong một 

ngày, mỗi bạn trẻ nhắn trung bình 144 tin. Thống kê này không chỉ đúng cho các bạn trẻ là 

những người làm con, nhưng cũng đúng với các bậc làm cha mẹ, là những người luôn bận rộn 

với kế sinh nhai. Chính vì vậy, các ‘tương quan liên vị bằng việc gặp gỡ trực tiếp’ trong gia 

đình bị thay thế bằng ‘tương quan liên vị qua các phương tiện truyền thông.’ Lấy một ví dụ là, 

đôi khi ở trong nhà cùng nhau, nhưng vì quá quen với ‘chủ nghĩa thực dụng và tiện nghi,’ chúng 

ta không buồn ra khỏi phòng để nói chuyện trực tiếp với nhau, nhưng dùng điện thoại để nói 

điều mình muốn nói. Hệ quả là các ‘tương quan thật’ trong gia đình biến thành các ‘tương quan 

ảo.’ Cha mẹ và con cái bị chia cắt bởi ‘lớp kính’ của phương tiện truyền thông. 

Hôm nay, chúng ta cùng với Giáo Hội mừng kính lễ Thánh Gia Thất, là gia đình gương mẫu 

cho mọi gia đình Kitô giáo. Cùng nhau suy gẫm lời Chúa mà Giáo Hội qua phụng vụ hôm nay 

đề nghị, chúng ta trở về với những giá trị nền tảng của Kinh Thánh để xây dựng gia đình chúng 

ta thành một gia đình thánh thiện theo gương Gia Đình Na-da-rét, thành ngôi trường dạy đời 

sống tin-cậy-mến và các nhân đức. Chúng ta bắt đầu bài chia sẻ hôm nay với mẩu chuyện đơn 

sơ sau: 

Một bác sĩ đang ngồi trầm ngâm nghiên cứu bệnh án của một bệnh nhân. Ngay lúc 

đó, đứa con nhỏ 4 tuổi của ông chạy đến kề bên nhìn ông và lẳng lặng chơi dưới 

chân ông. Bị quấy rầy và mất tập trung với sự hiện diện của đứa con, ông rút trong 

ngăn kéo một thanh sô-cô-la và đưa cho chú bé, nhưng chú bé lắc đầu. Ông lại rút 

ra ít tiền và bảo chú bé nói mẹ đưa đi mua kẹo bánh. Nhưng chú bé cũng lắc đầu và 

tiếp tục quấn quít dưới chân ông. Ông liền tức giận hét lên: 

“Vậy mày thích cái gì? Mày không biết là mày đang quấy rầy tao không?” 

“Con chỉ thích được ở gần bố thôi mà!” chú bé vừa trả lời, vừa mếu máo khóc. 

Chúng ta có thích được ở gần những người thân trong gia đình của chúng ta không? Hay chúng 

ta cảm thấy bị quấy rầy với sự hiện diện của họ? Hỏi một cách khác, chúng ta thích dành thời 

gian cho ai: thành viên trong gia đình hay những người không phải là thành viên trong gia 

đình? Trong cuộc sống, chúng ta thường dành nhiều thời gian ở những nơi chúng ta cảm thấy 

thích, cảm thấy được đón nhận, được yêu thương, 

và với những người mang lại cho chúng ta niềm 

vui và hạnh phúc. Nói một cách cụ thể, ngoài 

khoảng thời gian bắt buộc trong ngày để làm việc 

hoặc học hành, khoảng thời gian còn lại chúng ta 

dành ở đâu và cho ai quyết định tầm quan trọng của 

nơi đó hoặc người đó trong cuộc đời chúng ta. Thật 

vậy, chúng ta chỉ dành thời gian cho những người 
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chúng ta yêu thương, chứ không bao giờ dành thời gian cho những người chúng ta không thích 

hoặc không yêu. Chúng ta tuyên xưng rằng, chúng ta yêu Chúa “hết sức lực, hết linh hồn, và 

hết trí khôn,” nhưng chúng ta dành cho Chúa bao nhiêu thời gian trong 168 tiếng đồng hồ trong 

tuần sống của chúng ta? 

Một cách cụ thể, đa số ai trong chúng ta cũng có cảm 

giác một đồng hồ ở trong nhà thờ để tham dự thánh lễ 

ngày Chúa Nhật dài hơn hai đồng hồ xem phim hoặc 

nói chuyện, hoặc ‘ăn uống’ với bạn bè. Dành thời gian 

với ‘con người,’ chúng ta thấy thời gian trôi qua thật 

nhanh. Còn đến với Chúa chúng ta thấy thời gian trôi 

thật chậm. Chúng ta có cảm giác như thế vì chúng ta 

chưa yêu Chúa đủ, chưa cảm thấy mình được yêu và 

được đón nhận. Điều này chúng ta rút ra từ kinh nghiệm 

sống của chúng ta: Khi chúng ta ngồi với người chúng 

ta yêu thương, chúng ta dường như không còn quan tâm đến thời gian và thấy thời gian trôi 

qua rất nhanh. Điều chúng ta quan tâm chính là được ở với người mình yêu. Được ở với người 

mình yêu là diễm phúc. Đây là điều Thánh Vịnh Gia trong đáp ca ngày hôm nay hát mừng: 

Những ai ở trong nhà Chúa luôn được chúc phúc (xem Tv 83:5a). Đây là bối cảnh để chúng ta 

hiểu ý nghĩa của bài đọc 1 và bài Tin Mừng hôm nay. 

Bài đọc 1 và bài Tin Mừng hôm nay, có thể nói, có chung một cốt chuyện: Trong bài đọc 1 

chúng ta thấy cha mẹ đưa Sa-mu-en cùng với của lễ là “một con bò mộng ba tuổi, hai thùng 

bột và một bầu da đầy rượu” (1 Sam 1:24) lên đền thờ và dâng cho Đức Chúa; còn trong bài 

Tin Mừng, Thánh Mat-thêu thuật lại việc, “hằng năm, cha mẹ Đức Giê-su trẩy hội đền Giê-ru-

sa-lem mừng lễ Vượt Qua. Khi Người được mười hai tuổi, cả gia đình cùng lên đền, như người 

ta thường làm trong ngày lễ” (Lc 2:41-42). Cả hai bài đọc chỉ ra vai trò quan trọng nhất của 

cha mẹ trong gia đình, đó là: Đem con của mình đến đền thờ để dâng cho Chúa. Nói một cách 

khác, vai trò của cha mẹ là dạy con cái biết kính sợ Đức Chúa và bước theo đướng lối của Ngài 

(hoặc “tìm thấy niềm vui trong thánh điện Ngài”). Nhiều khi quá bận rộn với công việc làm ăn, 

các bậc làm cha mẹ quên mất vai trò là “nhà giáo dục đầu tiên của đức tin cho con cái mình,” 

và là “những người xây dựng một mái ấm tình thương nơi con cái học yêu và biết được yêu.” 

Một thái độ khác mà Tin Mừng hôm nay đề nghị cho các bậc làm cha mẹ là học nơi Thánh 

Giuse và Mẹ Maria sự dịu hiền và bình thản dù con cái có “lỗi phạm.” Đây là thái độ “chậm 

giận nhưng giàu tình thương và lòng thành tín.” Ai làm cha mẹ lại không sốt ruột khi lạc mất 

con của mình [hoặc con cái sai lạc]. Thánh Giuse và Mẹ Maria cũng thế. Họ phải tìm Chúa 

Giêsu ba ngày. Nhưng khi gặp con trong đến thánh, là nhà của Cha Ngài, thánh Giuse không 

nói lời nào, ngài vẫn luôn thinh lặng để lắng nghe; Mẹ Maria đơn giản “trách yêu”: “Con ơi, 

sao con lại làm cho cha mẹ như thế? Con thấy không, cha con và mẹ đây đang phải cực lòng 

tìm con!” (Lc 2:48). Đáp lại lời “trách yêu” của mẹ, Chúa Giêsu cũng “trách yêu” lại cha mẹ: 

“Sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của Cha con sao?” (Lc 

2:49). Một cuộc đối thoại đượm tình yêu thương và cảm thông! 

Về phận những người làm con, lời Chúa nói gì với họ hôm nay? Lời Chúa mời gọi những người 

làm con hãy nhìn vào Đức Kitô, mẫu gương của sự vâng phục và khiêm nhường. Trong bài 

Tin Mừng, chúng ta thấy rằng: Chúa Giêsu đang ‘làm đúng’ vì Ngài đang ở trong nhà Cha của 
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Ngài. Nhưng khi Mẹ Maria và Thánh Giuse nói Ngài 

về nhà của họ ở Na-da-rét, thì “Người đi xuống cùng 

với cha mẹ, trở về Na-da-rét và hằng vâng phục các 

ngài (Lc 2: 51). Trong cuộc sống, cha mẹ cũng có 

lúc sai hoặc không hiểu con cái, nhưng đó không 

phải lý do để con cái giận hờn và chê trách, hoặc tệ 

hơn là coi thường cha mẹ. Đó là những cơ hội để con 

cái hiểu và cảm thông cho cha mẹ hơn vì họ là những 

người sinh ra và lới lên khác “thời” với mình. Hỡi 

những kẻ làm con, hãy học ở Chúa Giêsu, dù là Chúa mà Ngài đã học vâng phục cho đến nỗi 

bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự (x. Heb 5:8). 

Điều thứ hai lời Chúa đề nghị với những ai mang phận làm con là: Hãy nghĩ xem mình muốn 

lớn lên như thế nào? Trong xã hội cạnh tranh hôm nay, ai trong chúng ta cũng muốn trở nên 

tài giỏi, được nhiều người ngưỡng mộ, được thành công trong cuộc sống. Tuy nhiêm, bài Tin 

Mừng hôm nay đưa ra những tiêu chuẩn cần thiết để lớn lên và thành công trong cuộc sống: 

“Còn Đức Giê-su ngày càng thêm khôn ngoan, thêm cao lớn và thêm ân nghĩa trước mặt Thiên 

Chúa và người ta” (Lc 2:52). Con cái được mời gọi lớn lên như Chúa Giêsu, đó là, phải lớn 

lên không chỉ trong ân nghĩa trước mặt người đời, nhưng còn trong ân nghĩa trước mặt Thiên 

Chúa. Kinh nghiệm hằng ngày cảnh báo chúng ta rằng: Nhiều lúc vì chạy theo chúng bạn [hoặc 

người khác] để được ‘ân nghĩa’ trước mặt họ mà chúng ta đánh mất ân nghĩa trước mặt Chúa. 

Hãy lớn lên trong ân nghĩa với Chúa và cao lớn trước mặt người đời. Đừng chỉ chọn lựa lời 

khen của người đời mà đánh mất sự hạnh phúc vĩnh cửu. 

Cuối cùng, chúng ta có thể khẳng định rằng: Gia đình Na-da-rét được xem là “Thánh Gia” vì 

có Chúa Giêsu hiện diện như trung tâm của gia đình. Cùng cách thức ấy, gia đình Kitô giáo 

muốn trở nên thánh và “lớn lên trong ân nghĩa trước mặt Thiên Chúa và hàng xóm” cũng phải 

đặt Chúa Giêsu làm trung tâm của đời sống gia đình và của từng thành viên trong gia đình. 


