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Khi nghĩ về gia đình, bạn nghĩ tới ai? Điều tốt đẹp về gia 
đình là đa dạng, nhiều kích cỡ, nhiều kiểu. Gia đình “pha 

trộn” nhiều người với tính cách khác nhau nhưng luôn quan 
tâm lẫn nhau. Điều đó không xác định bằng máu huyết mà 

là một nhóm người tạo nên sự khác biệt trong cuộc sống 
và tiếp tục hướng dẫn nhau. 

Bộ phim Annie, được khởi chiếu ngày 19-12-2014, cho biết 
tại sao máu huyết không xác định một gia đình. Annie nói: 

“Chúng ta có gia đình ở một nơi nào đó”. Sống theo cách 
nói đó sẽ giúp chúng ta đánh giá gia đình mình và những 

điều tốt lành mà chúng ta có. 

KÍCH CỠ 

Một số gia đình nhỏ, một số gia đình vừa, và một số gia đình lớn, nhưng dù gia đình 

có kích cỡ nào thì vẫn luôn đầy ắp tình yêu thương. Một gia đình không thể định lượng 
vì tình yêu được cá nhân hóa bởi mỗi thành viên. Người ta tạo một gia đình không 

bởi số người. 

MÀU DA 

Gia đình pha trộn, chứ màu da không là yếu tố. Nếu có một người quan tâm bạn và 

người đó là một phần trong cuộc đời bạn, màu da của họ chỉ biểu hiện cá nhân họ dù 
họ có thể hoặc không thể là một phần trong gia đình bạn. Gia đình tràn đầy tình yêu 

và tình yêu không phân biệt màu da. 

HUYẾT THỐNG 

Huyết thống không xác định một gia đình. Trong cuộc sống, bạn thấy rằng những 

người thân có liên quan huyết thống, nhưng điều đó không nhất thiết và không hoàn 
hảo, vấn đề quan trọng là cả gia đình sum vầy bên nhau vào cuối ngày. Khi trưởng 

thành, chúng ta tìm một người bạn đời cùng chia sẻ cuộc sống, và rồi chúng ta còn 
có những nối kết với con cái, bạn bè, thú cưng,... Chúng ta tạo mối quan hệ “máu” 

và chu kỳ cứ tiếp diễn khi chúng ta già, con cháu lại tiếp tục hành trình của chúng. 

HỆ LỤY 

Trong hành trình cuộc sống, bạn sẽ gặp những người mà bạn có quan hệ, và các mối 

quan hệ đó giúp bạn xác định cuộc sống. Chúng ta gọi họ là bạn bè, nhưng sự thật 
là những người đó gần gũi chúng ta hơn anh chị em trong gia đình. Những người bạn 

này là những người mà chúng ta có thể chia sẻ nỗi buồn và có thể khóc trước mặt 
họ, hoặc có thể chia sẻ niềm vui với họ. Các hệ lụy khó tả này chính là gia đình đấy! 

Chúa Giêsu xác định: “Phần anh em, đừng để ai gọi mình là ráp-bi [thầy], vì anh em 
chỉ có một Thầy; còn tất cả anh em đều là anh em với nhau” (Mt 23:8). Nếu là 

huynh đệ thì chúng ta phải làm gì? Thánh Phaolô cho biết: “Giữa anh em với nhau, 
anh em hãy có những tâm tình như chính Đức Kitô Giêsu” (Pl 2:5). 

TRẦM THIÊN THU (Chuyển ngữ từ Beliefnet.com) 


