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BÀI PHÚC ÂM: Lc 2, 41-52 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca 2, 41-52 (Gospel Luke 2: 41-52)  

Hằng năm cha mẹ Chúa Giêsu có thói quen lên Giêrusalem để mừng lễ Vượt Qua. Lúc bấy giờ 
Chúa Giêsu lên mười hai tuổi, cha mẹ Người đã lên Giêrusalem, theo tục lệ mừng ngày lễ Vượt 
Qua. Và khi những ngày lễ đã hoàn tất, hai ông bà ra về, trẻ Giêsu đã ở lại Giêrusalem mà cha 
mẹ Người không hay biết. Tưởng rằng Người ở trong nhóm các khách đồng hành, hai ông bà đi 
được một ngày đàng, mới tìm kiếm Người trong nhóm bà con và những kẻ quen biết. 

Nhưng không gặp thấy Người, nên hai ông bà trở lại Giêrusalem để tìm Người. Sau ba ngày, hai 
ông bà gặp thấy Người trong đền thờ đang ngồi giữa các thầy tiến sĩ, nghe và hỏi các ông. Tất 
cả những ai nghe Người nói đều ngạc nhiên trước sự hiểu biết và những câu Người đáp lại. 

Nhìn thấy Người, hai ông bà đã ngạc nhiên, và mẹ Người bảo Người rằng: "Con ơi, sao Con 
làm cho chúng ta như thế? Kìa cha Con và mẹ đây đã đau khổ tìm Con". Người thưa với hai 
ông bà rằng: "Mà tại sao cha mẹ tìm Con? Cha mẹ không biết rằng Con phải lo công việc của 
Cha Con ư?" Nhưng hai ông bà không hiểu lời Người nói. 

Bấy giờ Người theo hai ông bà trở về Nadarét, và Người vâng phục hai ông bà. Maria mẹ 
Người ghi nhớ những việc đó trong lòng. Còn Chúa Giêsu thì tiến tới trong sự khôn ngoan, tuổi 
tác và ân sủng, trước mặt Thiên Chúa và người ta. 

Đó là lời Chúa. 

 
Bình Luận Kinh Thánh (Gospel Commentary): Luca 2:41-52 
 
Yếu tố chính của câu chuyện này là khi Chúa Giêsu tuyên bố rằng Ngài phải ở trong ngôi 
nhà Cha,  Cha trên trời của Ngài.  Khi bà Maria v à th ánh Giuse tìm thấy đứa con thất 
lạc của mình,  bà Maria hỏi Giêsu tại sao Ngài lại làm điều này với họ.  Phản ứng của 
Chúa Giêsu là một trong những phản ứng bất ngờ.  Sự bà Maria liên hệ đến Joseph với tư 
cách là Cha thế gian của Chúa, song song với việc Chúa Giêsu liên hệ đến Thiên Chúa 
như là Cha trên trời, và đó là điểm chính trong câu chuyện này. 
 

• Ngài chỉ chú tâm vào việc của cha trên trời. 
 

• việc Ngài chú tâm vào cha trên trời sẽ biến đổi tình yêu và chú tâm của Ngài vào cha 
me thế gian. 

 

Chúa Giêsu đã tỏ mình hiếu thảo với cả hai bên.  Khi Ngài giảng dạy trong đền thánh, là 
vì Ngài đang vâng lời Chúa Cha, nhưng khi về nhà với cha mẹ tại Nazareth  Ngài tỏ vâng 
lời cha mẹ của Ngài.  Vâng lời là một điểm chính trong bài giảng này.  Bốn lần trong đoạn 



này, thánh Luca nói về hành động tuân theo luật lệ của mẹ Maria, thánh Giuse và Chúa 
Giesu.  
 
Trên một khía cạnh khác, chúng ta có thể nói rằng câu chuyện này nhắn nhở rằng bất cứ 
chuyện gì cũng có thể xảy ra trong bất cứ một gia đình nào.  Mọi việc sai trái đều có thể 
xảy ra.  Có lẽ, chúng ta có thể nói rằng thánh Giuse và Mẹ Maria phải biết chuyện gì đang 
xảy ra cho con trẻ,  hoặc Chúa Giêsu phải nói cho cha mẹ mình về địa điểm của mình 
đang ở đâu. 
 
Câu Hỏi Chia Sẻ (Faith Sharing Questions) 
 

1.  Quay sang người bên cạnh bạn và chia sẻ câu nào trong Tin Mừng đã thu hút sự chú ý 
của bạn. Tại sao? 
 
2. Khi thánh Giuse và Mẹ Maria tìm thấy Chúa Giêsu, Mẹ Maria liền nói "Con, tại sao 
con lại làm như vậy.  Cha của con và Mẹ đang lo lắng để đi tìm con".  Sự lo lắng thật là 
không phải là một chuyện vui tí nào.   
Chuyện gì đã làm cho bạn phải bồn chồn trong những ngày này.   
Việc làm nào có thể giúp bạn chống lại sự bồn chồn. 
 
3. Trong bài nói về Chúa Giesu khi phải vâng lời cả Thiên Chúa và cả cha mẹ.  Điều gì sẽ 
giúp bạn vâng theo lời Chúa dậy? 
 
4.  Những việc nào được dùng để tạo nên một gia đình đạo đức? Những việc nào có thể 
làm phá hủy một gia đinh đạo đức. 
 

5. Đặt tên một sự việc trong bài hôm nay nói về chúng ta là môn đệ của Chúa thì phải 
hành động như thế nào, 

 

 

 

 


