
 

 

 

 

 

Chöa bao giôø ñôøi soáng gia ñình ñang ñöùng tröôùc 

nhöõng thaùch ñoá lôùn lao nhö ngaøy hoâm nay. Vì theá, 

haèng naêm Giaùo Hoäi möøng Kính leã Thaùnh Gia Thaát 

sau Leã Giaùng Sinh nhö laø moät cô hoäi ñeå chuùng ta taùi 

khaùm phaù laïi giaù trò khoâng theå thay ñoåi ñöôïc cuûa ñôøi 

soáng gia ñình. 

Khuûng hoaûng gia ñình khôûi söï töø chính caù  nhaân cuûa 

töøng ngöôøi trong gia ñình, maø maãu choát chính laø 

vieäc toân suøng töï do caù nhaân quaù trôùn, ñeán ñoä hoï 

ñaùnh maát yù thöùc traùch nhieäm ñoái vôùi caùc thaønh vieân 

khaùc trong gia ñình. Hoï chæ bieát ñoøi hoûi hôn laø trôû 

thaønh quaø taëng cho nhau. Töï aùi vaø tính ích kyû laø 

nguyeân nhaân xoâ ñaåy gia ñình ñeán beân bôø vöïc thaúm 

cuûa söï tan naùt vaø gaãy ñoå. 

Nôi Thaùnh Gia Thaát, chuùng ta thaáy moät söï haøi hoøa 

tuyeät vôøi trong töøng vai troø. Nôi Thaùnh Gia Thaát 

chuùng ta hoïc ñöôïc moät baûn hoøa taáu nhòp nhaøng trong 

ba nhaân vaät vôùi ba caù tính khaùc nhau. Thaùnh  Giuse, 

ngöôøi thôï moäc chaát phaùc, thaâm traàm, con ngöôøi ñaén 

ño trong caùc quyeát ñònh, nhöng cöông quyeát trong 

haønh ñoäng; Ñöùc Maria, ngöôøi phuï nöõ ñaïo ñöùc, soáng 

noäi taâm, dòu daøng vaø noã löïc ñoïc Thaùnh YÙ Chuùa trong 

moïi bieán coá cuoäc ñôøi; Chuùa Gieâsu luoân bò thoâi thuùc 

bôûi söù vuï Cha trao, nhöng cuõng khoâng bao giôø boû 

queân choã ñöùng cuûa mình trong gia ñình Thaùnh Gia.  

Söï hoøa nhòp ñöôïc theå hieän trong chính ñôøi soáng ñaïo 

ñöùc cuûa gia ñình Thaùnh Gia. Taát caû ñeàu höôùng veà 

Thaùnh YÙ. Töø loøng ñaïo ñöùc naåy sinh söï toân troïng laãn 

nhau, toân troïng ôn goïi cuûa töøng ngöôøi, söù vuï cuûa töøng 

thaønh vieân. Söï toân troïng ñoù laø sôïi chæ ñoû lieân keát caùc 

thaønh vieân trong gia ñình Thaùnh Gia trôû thaønh maãu 

möïc cho moïi gia ñình. Bôûi töø söï toân troïng, caùc thaønh 

vieân soáng cho nhau, baûo veä giöõ gìn nhau.  

Ñôøi soáng gia ñình hoâm nay caøng ngaøy caøng gaõy vuïn, 

bôûi thay vì toân thôø Thieân Chuùa, thì ngöôøi ta toân thôø 

tieàn baïc, vaät chaát vaø söï huôûng thuï. Töø choã ñoù, ngöôøi 

ta thieáu haún söï toân troïng laãn nhau, coi nhau nhö laø 

duïng cuï phuïc vuï cho sôû thích cuûa rieâng mình. Trong 

gia ñình, nguôøi ta ñoøi hoûi laãn nhau thay vì trôû thaønh 

quaø taëng cho nhau. Tình yeâu gia ñình khoâng coøn laø 

moät tình yeâu trao ban hieán taëng cho nhau, nhöng laø 

moät tình yeâu cho mình vaø vì mình, moät tình yeâu quy 

ngaõ ích kyû. 

Laïy Chuùa, chöa bao giôø xaõ hoäi phaûi ñoái dieän vôùi 

nhöõng khuûng hoaûng lôùn lao nhö ngaøy hoâm nay, vì teá 

baøo neàn taûng cuûa xaõ hoäi laø gia ñình ñang bò phaù vôõ. 

Xin cho gia ñình Kitoâ höõu chuùng con vöôït qua ñöôïc 

nhöõng côn gioâng baõo naøy, baèng vieäc hoïc caùch soáng 

nôi gia ñình Thaùnh Gia: Soáng ñaïo ñöùc, laáy Chuùa laøm 

choã nöông döïa, soáng toân troïng laãn nhau, soáng cho 

nhau vaø soáng vì nhau. Ñeå coù ñöôïc nieàm tin yeâu nhö 

theá chuùng con caàn phaûi trau doài neàn taûng qua vieäc 

hoïc hoûi caùc lôùp giaùo lyù hoân nhaân, tónh taâm, tham gia 

caùc khoùa caên baûn gia ñình do coäng ñoaøn toå chöùc, maø 

caùc cha ñaõ khoâng ngöøng ñaøo saâu ngoõ haàu giuùp caùc gia 

ñình soáng gaén boù, yeâu thöông trong tình yeâu Chuùa. 

(Trích tài liệu Giờ Kinh Gia Đình Với Lời Chúa của giáo phận Phú Cường) 
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