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JMJ
Anh chị em thân mến,
Khi chúng ta cử hành Lễ Thánh Gia Thất Chúa nhật hôm nay, tôi nhớ đến việc thực hành viết chữ
JMJ ở đầu trang này. Chữ này phát xuất từ một truyền thống lâu đời được truyền lại chủ yếu qua
các hệ thống giáo dục Công giáo của chúng ta. Không học trong hệ thống giáo dục Công giáo, nên
tôi không được giới thiệu việc thực hành này cho đến khi tôi trở thành một chủng sinh và nhìn thấy
nó trên trang giấy của anh bạn cùng lớp trong tập vở của anh ấy. Tôi thường không viết ra trong
bài giảng của tôi, nhưng khi tôi chuẩn bị và ghi chép điều gì, điều đầu tiên là tôi đánh dấu chữ JMJ
ngay đầu trang.
Chúa Giêsu, Mẹ Maria và thánh Giuse luôn sẵn sàng giúp chúng ta trên hành trình này. Chỉ nhớ
lại sự hiện diện của các ngài trong đời sống chúng ta, và gương sống của các ngài đã truyền cảm
hứng cho chúng ta rồi. Ít nhất một lần trong ngày, thỉnh thoảng hay thường xuyên hơn, tôi đọc lời
kinh, “Giêsu, Maria, Giuse, con mến yêu, xin cứu rỗi các linh hồn.”
Gia đình Thánh Gia là kiểu mẫu cho các gia đình. Khi chúng ta suy niệm tình yêu giữa Chúa Giêsu,
Đức Maria và thánh Giuse, chúng ta được truyền hứng sống đời sống phù hợp với tình yêu đó, để
trao tình yêu cho nhau, để cho đi mà không tính toán, để giúp người khác mỗi khi có thể, và đoán
trước các nhu cầu của người khác, v.v…
Suy gẫm về gia đình như một nơi chính yếu để chúng ta học biết Thiên Chúa, và để chúng ta được
giáo dục theo tình yêu của Ngài, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã có những suy gẫm dưới đây
trong này Chúa nhật Lễ Thánh Gia Thất năm 2009:
Phụng vụ hôm nay trình bày đoạn Tin Mừng nổi tiếng về Chúa Giêsu 12 tuổi ở lại trong Đền thờ
Giêrusalem mà cha mẹ Người không hay biết, và các ngài thật kinh ngạc cùng lo lắng sau ba ngày
mới khám phá ra Người ở đó đang trò chuyện với các vị kinh sư. Chúa Giêsu trả lời với Mẹ Người
với một câu giải thích rằng Người phải “ở trong nhà Cha” đó là nhà của Thiên Chúa (x. Lc 2:49).
Trong trình thuật cậu bé Giêsu xuất hiện đầy nhiệt thành vì Đức Chúa và Đền thờ, chúng ta tự hỏi
chính mình: Do bởi ai và Chúa Giêsu đã học biết tình yêu dành cho công việc của Cha Ngài? Là
người Con, chắc chắn Người đã có kiến thức sâu sa về Cha mình, về Thiên Chúa và đã có một mối
quan hệ sâu sắc và lâu bền với Thiên Chúa, nhưng theo văn hóa của mình, chắc chắn Người đã
học cầu nguyện và có tình yêu dành cho Đền thờ và cho các những người Sáng Lập Israel từ cha
mẹ của mình. Do đó, chúng ta có thể nói rằng quyết định của Chúa Giêsu ở lại Đền Thờ trên hết

là kết quả của mối quan hệ gần gũi với Chúa Cha, nhưng cũng là kết quả của nền giáo dục Người
nhận được từ Mẹ Maria và thánh Giuse. Ở đây, chúng ta có thể thấy thoáng qua ý nghĩa của giáo
dục Kitô giáo: Đó là hoa trái của sự cộng tác giữa các nhà giáo dục và Thiên Chúa là Đấng phải
luôn được tìm kiếm. Gia đình Kitô hữu phải ý thức rằng con cái là món quà và là một dự án của
Thiên Chúa. Bởi thế, nó không thể được xem như gia đình có quyền sở hữu chúng; thay vào đó, là
phục vụ kế hoạch của Thiên Chúa qua chúng, gia đình được mời gọi giáo dục con cái trong sự tự
do lớn nhất, chính xác là thưa “vâng” với Thiên Chúa trong việc thi hành thánh ý của Người. Đức
Trinh Nữ Maria là mẫu gương tuyệt hảo của tiếng “thưa vâng” này. Chúng ta hãy trao phó tất cả
các gia đình cho Mẹ, và cầu nguyện cách đặc biệt cho sứ mệnh giáo dục cao quý của các gia đình.
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