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Dịp Giáng Sinh vừa qua, có một gia đình tặng tôi một cây ‘bonsai’ thật dễ thương làm tôi nhớ lại lúc tôi nhập 

Đại Chủng Viện Saint Charles ở Guildford, con trai Anh Lưu Minh Công có cho tôi một cây ‘bonsai’, tôi quý 

và yêu nó lắm, tôi chăm sóc nó cho tới ngày tôi rời Đại Chủng Viện, tôi tặng cho một thầy còn ở lại. Chăm 

sóc một cây non không khác nào chăm sóc một con người. Nhớ lúc còn trong tù, một hôm trại cho phép mỗi 

tù nhân được viết thư xin gia đình gửi hạt giống vào vì mỗi người được chia một ‘khu đất’ để tự mình trồng 

trọt mà ‘cải thiện’ đời sống. Tôi cũng xin được hạt mướp đắng và bầu bí rồi hí hửng ra khu đất của riêng mình 

để gieo trồng. Chỉ khổ một điều là cái gọi là ‘khu đất’ mà tôi được chia có kích thước lớn hơn chiếc khăn tay 

một tí ! Có còn hơn không ! Tôi gieo hạt bầu vào giữa ‘khu đất’ rồi hồi hộp đợi chờ. Hễ đi lao động khổ sai 

về, tôi vội ra thăm cây bầu của mình. Vì không có phân bón, tôi bắt chước mấy tù nhân khác, để dành nước 

tiểu, sau khi phơi ba nắng rồi tưới vào gốc cây. Ấy vậy mà cây lên thật xanh tươi. Rồi vì thấy ‘phí đất’ nên tôi 

gieo thêm 4 hạt mướp đắng vào 4 góc. Tất cả dường như lớn lên một cách thật hạnh phúc vì bao nhiêu tình 

thương tôi dành cho chúng. Kết quả thật không ngờ, mướp đắng có trái và quả bầu cũng nặng trĩu, nhưng cũng 

thật không ngờ là quả bầu của tôi cũng đắng không thua gì mướp đắng ! Lúc nhỏ, tôi thuộc lòng câu “Gần 

mực thì đen, gần đèn thì sáng” còn bây giờ thì tôi phải thêm vào “Gần đắng tất nhiên ngọt cũng thành đắng”. 

Khu vườn lý tưởng để ươm cây non cần 4 yếu tố : “Nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống” thì khu vườn lý 

tưởng để ‘ươm’ một con người cũng cần : 1. Sự nuôi nấng chăm sóc (nước). 2. Những lời động viên, an ủi, 

khích lệ (phân). 3. Sự yêu thương chấp nhận (cần). 4. Gương tốt của cả ông bà, cha mẹ, họ hàng (giống). Vậy 

tôi nghĩ khu vườn lý tưởng ấy chính là gia đình. Mẹ thánh Têrêsa thật thâm thúy khi quả quyết rằng “Điều 

quan trọng nhất của con người là gia đình”. Tôi nhớ mãi lời nầy của mẹ nhất là những lần tham dự nghi thức 

làm phép khăn tang, tôi lại được dịp để nghe và suy ngẫm lời nguyện rất ý nghĩa sau đây : “Lạy Thiên Chúa 

toàn năng, trong tình yêu quan phòng của Chúa, Chúa đã thương ban cho con người có tổ tiên, có ông, 

có bà, có cha, có mẹ và có người thân trong gia đình, để con người được sinh ra, tăng trưởng và lớn lên 

trong tình thương ấm cúng của gia đình.” Nếu không có gia đình, con người sẽ ra sao ? 

Gia đình là nơi mà em bé – tức là mỗi người chúng ta – chẳng những học tập mà còn cảm nhận thế nào là 

thương yêu để rồi sẽ đem ra áp dụng trong suốt cuộc đời. Linh mục Piô Ngô Phúc Hậu đã mô tả về giá trị của 

bài học đầu đời về tình yêu qua việc bú sữa mẹ như sau : “Bây giờ cả thế giới đã đứng lên bênh vực sữa mẹ. 

Cơ quan UNICEF đã đấu tranh cho sữa mẹ. Thậm chí những nhà sản xuất sữa bột cho trẻ thơ cũng phải ghi 

trên hộp sữa một câu phi khuyến mãi rằng “Sữa mẹ là tốt nhất cho trẻ”. Dù vậy trong chỗ riêng tư tôi muốn 

nói nhỏ với các bà mẹ rằng : Sữa mẹ có nhiệt độ đúng nhất, lúc nào cũng 37 độ. Từ lúc cho bé bú cho tới khi 

bé nghỉ, sữa mẹ luôn luôn giữ đúng độ nóng ấy. Sữa mẹ cũng có độ ngọt đúng nhất. Lượng đường trong sữa 

mẹ được chính Tạo Hóa pha chế. Tuyệt ! Sữa mẹ và chỉ trong sữa mẹ mới có tình yêu. Bé bú sữa mẹ, thì được 

mẹ bồng ẵm. Bé vừa bú vừa rờ rẫm, bé cảm nghiệm được tình yêu của mẹ trên đầu ngón tay của mình. Sữa 

và tình yêu là lương thực của trẻ thơ. Tình mẫu tử cứ thế mà lớn lên, xoắn vào cả không gian lẫn thời gian, 

mãi mãi và vô tận.” Hồi tưởng lại, hầu hết ai trong chúng ta cũng từng cảm nghiệm bài học yêu thương nầy. 

Mừng lễ Thánh Gia Thất hôm nay, chúng ta thấy nhiều bài học về đời sống gia đình, nhất là xuyên qua câu 

chuyện vượt biên sang Ai Cập. Chúng ta thấy Giuse và Mẹ Maria đã làm gì để bảo vệ mạng sống con mình. 

Các Ngài đã sẵn sàng bỏ nhà bỏ cửa ra đi với hai bàn tay trắng miễn là con của mình được an toàn. Chúng ta 

phải ngưỡng mộ sự khôn ngoan, lòng can đảm và tình yêu thương mà hai Đấng dành cho người con Giêsu. 

Vâng, tình thương phải là nền tảng của đời sống gia đình. Đó cũng là quan điểm của các bài Sách Thánh hôm 

nay. Hãy lấy Thiên Chúa làm đối tượng mà cha mẹ, con cái, phải nhìn, phải yêu, phải cầu xin, phải trông đợi. 

Ai trong chúng ta cũng biết các đức tính về đời sống gia đình thật là nhiều, nhưng giềng mối nối kết mọi đức 

tính khác là ‘Lòng Yêu Thương’ Nếu thật sự ‘Lòng yêu Thương’ ngự trị trong lòng mỗi người, thì chúng ta 

sẽ có tất cả mọi sự khác.. Lòng yêu thương nầy sẽ không bao giờ giảm sút khi từng thành viên trong gia đình 

đều biết Ơn Chúa. Tin rằng mỗi người được Chúa thương yêu sẽ khiến tâm hồn chúng ta rất bình an. Nhờ đó, 

chúng ta có tâm tình, cử chỉ, thái độ, lời ăn tiếng nói thích hợp để đối xử với nhau. Mối tương quan trong mỗi 

gia đình sẽ đầy tính chất Kitô-Hữu hơn, và nhờ đó, sẽ không thể nào thiếu ‘Ơn Cứu Độ’ và cũng không thể 

nào vắng bóng ‘Hạnh Phúc’. Xin Thánh Gia Thất phù hộ mỗi gia đình.                                   Linh mục Phạm Quang Hồng. 



 

 

 

 


