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*GIA ĐÌNH THÁNH GIA:CHÚA GIÊ-SU-ĐỨC ME-THÁNH GIUSE*

BÀI NÀY ĐÃ ĐỌC TRÊN ĐÀI 55.4 APPLE TV 10 LẦN NGÀY THƯ BẢY VÀ CHÚA NHẬT VỪA
QUA LÚC 6 GIỜ SÁNG- 9 GIỜ 30 SÁNG - 12 GIỜ 45 TRƯA - 4 GIỜ 30 CHIỀU VÀ 9 GIỜ 45 TỒI.

QUÝ VỊ VÀ CAC BẠN THÂN MÊN: Tuần qua chúng ta mừng kính Thánh Gia Thất là Chúa
Giêsu, Đức Bà và Thánh Giuse, một gia đình gương mẫu cho mọi gia đình trên thế giới.
Bài Tin Mừng cho chúng ta một hình ảnh của đời sống Gia đình Thánh
.
Các Ngài đã chu toàn lề luật Do Thái lúc đó: "Đủ ngày thanh tẩy theo luật Môisen, cha mẹ
Chúa Giêsu liền đem Người lên Giêrusalem để hiến dâng cho Chúa".

1/ Chính tại nơi đó Thánh Thần Chúa đã tỏ cho ông Simêon và và Anna về ơn Cứu Độ của
Thiên Chúa đối với dân Người. Cũng tại nơi đây, được ơn linh ứng, ông già Simêon đã tiên
báo về sự tham gia của Đức Maria trong cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu sau này.
2/ Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II hằng nhắc nhở chúng ta về sự thánh thiêng của gia
đình khi ngài gọi gia đình là: "Nền tảng của Giáo Hội". Còn Đức Phaolô VI gọi gia đình là:
"Cung Thánh của Giáo Hội", là "trường học đầu tiên của con cái, mà cha mẹ là thầy dạy".

3/ Thật vậy, gia đình là Giáo Hội đầu tiên, nơi tình yêu của hai vợ chồng thể hiện như dấu
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chỉ tình yêu giữa Chúa Kitô và Giáo Hội: gia đình nơi trẻ em được Rửa tội qua đức tin của
cha mẹ, ông bà. Gia đình còn là trường học đầu tiên, nơi bàn ăn gia đình, các em được
học hiểu ý nghĩa của Tiệc Thánh Thể trước khi các em được Rước lễ lần đầu.

4/ Gia đình còn là nơi đặc biệt sống lời Chúa Giêsu đã phán: "Đâu có hai ba người hợp
nhau cầu nguyện nhân danh Thầy, Thầy ở giữa họ" (Mat-thêu 18,20)
Lễ Thánh gia thực sự hướng dẫn chúng ta thi hành trọn vẹn đạo Hiếu theo đúng giới răn
thứ bốn của Thiên Chúa: Đạo làm con, đạo làm cha mẹ, vợ chồng.
5/ "Uống nước nhớ nguồn, làm con phải hiếu. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như
nước trong nguồn chảy ra. Người ơi, làm người ở trên đời, nhớ công người sinh dưỡng, đó
mới là hiền nhân. Vì đâu anh nên người tài ba...". Đó là lời trong ca khúc "Ơn Nghĩa Sinh
Thành" của cố nhạc sĩ Dương Thiệu Tước, đầy tính nhân bản, khá phổ biến suốt nhiều
chục năm qua. Kinh thánh dạy: "Hãy thảo kính cha mẹ" (Huấn ca 3:1-16), kinh Phật dạy:
"Tột cùng thiện không gì bằng có hiếu, tột cùng ác không gì bằng bất hiếu".

* KẾT LUẬN : Nói đến gia đình là nói đến yêu thương. Có tình yêu thương thì gia đình mới
"êm ấm", đầy ắp tiếng cười, chan hòa cảm thông và tha thứ. BẠN VÀ TÔI THƯỜNG HÁT
MỖI NGÀY: "Đâu có tình yêu thương ở đo có Đức Chúa Trời" . Có Thiên Chúa thì gia đình
nghèo khó vẫn "êm ấm", không có Thiên Chúa thì gia đình giàu sang vẫn "lạnh lùng".

Đầy tớ : Định Nguyễn - Mời thăm Website ChiaseLoiChua.com, để Sống và Chia sẻ Lời
Chúa.

---------------------------------

(Hc 3:3-7,14-17 Sách Huấn ca phân tích: "Ai thờ cha thì bù đắp lỗi lầm, ai kính mẹ thì tích trữ
kho báu. Ai thờ cha sẽ được vui mừng vì con cái, khi cầu nguyện, họ sẽ được lắng nghe. Ai tôn
vinh cha sẽ được trường thọ, ai vâng lệnh Đức Chúa sẽ làm cho mẹ an lòng. Người đó phục vụ
các bậc sinh thành như phục vụ chủ nhân" (Hc 3:3-7). Không chỉ vậy, chính lòng hiếu nghĩa đối
với cha mẹ sẽ không bị quên lãng, và sẽ đền bù tội lỗi cho chính mình (x. Hc 3:14). Điều đó
chứng tỏ Chúa và Giáo hội Công giáo rất tôn trọng chữ Hiếu, không như người ta lầm tưởng. Ai
làm ngược lại là mắc trọng tội, vì "ai bỏ rơi cha mình thì khác nào kẻ lộng ngôn, ai chọc giận mẹ
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mình, sẽ bị Đức Chúa nguyền rủa" (Hc 3:16).

Thánh gia là gương mẫu cho các gia đình, nhưng có thể chúng ta chỉ "nghe và biết" mà không
triệt để và tích cực thi hành. Do đó, thánh Phaolô nói chi tiết về vai trò và bổn phận của các
thành viên trong gia đình: "Người làm vợ hãy phục tùng chồng, như thế mới xứng đáng là người
thuộc về Chúa. Người làm chồng hãy yêu thương chứ đừng cay nghiệt với vợ. Kẻ làm con hãy
vâng lời cha mẹ trong mọi sự, vì đó là điều đẹp lòng Chúa. Những bậc làm cha mẹ đừng làm
cho con cái bực tức, kẻo chúng ngã lòng" (Cl 3:18-21). Ai cũng biết trách nhiệm riêng và làm
tròn bổn phận mình thì gia đình chắc chắc là một Tổ ấm thực sự vậy.
Gia đình như con thuyền lênh đênh trên "biển đời", có lúc sóng yên biển lặng, nhưng có lúc lại
đầy cuồng phong sóng vỗ. Thánh gia đã từng như vậy, không chỉ trước khi Chúa Con sinh ra
mà vừa sinh ra cũng chẳng yên thân với những người ác – điển hình là vua Hêrôđê. Khi các nhà
chiêm tinh đã ra về, sứ thần Chúa hiện ra báo mộng cho Thánh Giuse: "Này ông, dậy đem Hài
Nhi và Mẹ Người trốn sang Ai-cập, và cứ ở đó cho đến khi tôi báo lại, vì vua Hêrôđê sắp tìm giết
Hài Nhi đấy!" (Mt 2:13).
Sau khi vua Hêrôđê băng hà, sứ thần Chúa lại hiện ra với Thánh Giuse bên Ai-cập, báo mộng
cho ông: "Này ông, dậy đem Hài Nhi và Mẹ Người về đất Ítraen, vì những kẻ tìm giết Hài Nhi đã
chết rồi". (Mt 3:20). Thánh Giuse liền trỗi dậy đưa Hài Nhi và Mẹ Người về đất Ítraen.
Gia đình là tế bào xã hội, là tế bào cơ bản, để từ đó có những đại gia đình khác là gia đình cộng
đồng, gia đình làng xóm, gia đình quốc gia, gia đình nhân loại, gia đình Công giáo,...
Lạy Chúa, xin cho mỗi chúng con biết noi gương Thánh gia từng giây phút để có thể kiến
tạo hòa bình và công lý, xây dựng văn minh tình thương, văn hóa sự sống, xứng đáng là
thành viên thánh trong đại gia đình Công giáo. Chúng con cầu xin nhân Danh Hài Nhi
Giêsu, Thiên Chúa của chúng con. Amen.

------------------------------
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