
  

 

 

Trong nghi thức làm phép ảnh tượng các thánh, thừa tác 

viên Giáo Hội cầu nguyện:“Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng 

hữu, Chúa không chê bác việc tạc vẽ tượng ảnh các thánh, 

để mỗi lần con mắt thể xác chiêm ngưỡng ảnh tượng đó, 

chúng con cũng dùng con mắt ký ức để suy niệm các hành vi 

và đời sống thánh thiện của các Ngài mà bắt chước. Chúng 

con nài xin Chúa làm phép + và thánh hóa tượng ảnh này 

để tôn kính và tưởng niệm đến…Xin Chúa đoái thương, để 

ai siêng năng tôn kính…trước tượng ảnh này, thì nhờ công 

nghiệp và sự che chở của Người, được Chúa ban ơn thánh ở 

đời này và vinh hiển ở đời sau. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng 

con”. 

  

Người Kitô hữu tôn kính các thánh qua các ảnh tượng. Con 

mắt thể xác chiêm ngưỡng vị thánh thì con mắt ký ức suy 

niệm hành vi và đời sống thánh thiện của ngài để noi gương 

bắt chước. 

  

Bước vào tháng kính Thánh Giuse, chiêm ngắm và học nơi 

Ngài hai nhân đức cần thiết cho đời sống đức tin. 

  

1. Nhạy bén  

  

Đọc Phúc Âm, ta thấy Thánh Giuse có tâm hồn mở ra với 

tiếng gọi của Thiên Chúa và rất nhạy bén trước ý định của 

Người. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, hễ biết là ý Thiên Chúa, 

Thánh Giuse vui lòng lãnh nhận và mau mắn thi hành. 

  

- Thấy Maria có thai, Giuse phải đau khổ lắm. Người Hôn 

Thê đạo hạnh mà Ngài rất mực yêu thương lại mang thai 

trước khi về nhà chồng. Bối rối và khó xử nhưng Ngài vẫn 

tiếp tục tin tưởng Maria trong sạch vẹn tuyền. Không một 

lời phàn nàn, ca thán, trách móc, Giuse không hề hạch sách 

hay tra hỏi Maria một lời nào, Ngài âm thầm ôm lấy nổi đau 

riêng mình với một quyết định: “Đào vi thượng sách”. Giuse 

không còn chọn lựa nào khác “vì là người công chính và 

không muốn tố giác bà nên mới định tâm bỏ bà cách kín 

đáo” (Mt 1,19). Thế nhưng, Thiên Thần đã hiện ra với 

Giuse trong giấc mộng giải thích cho Ngài biết “Người con 

bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần” (Mt 

1,20); rồi Thiên Thần khuyên Giuse “Chớ sợ rước Maria về 

nhà mình” (Mt 1,20). Nhận ra thánh ý Thiên Chúa “Giuse 

đã làm như lời Thiên Thần Chúa truyền và ông đã rước bà 

về”(Mt 1,24). 

  

- Cuộc sống đang bình yên tại Bêlem thì chính lúc đó Chúa 

lại bảo ông trỗi dậy đi ngay giữa đêm khuya, không hành 

trang, không tiền bạc sang Aicập sống kiếp lưu đày. Trước 

mắt là gian truân vất vả, nhưng Giuse luôn tín thác vâng 

phục “Trỗi dậy, ông đem Hài Nhi và Mẹ Người trốn sang 

Aicập ngay giữa đêm khuya” (Mt 2,14). 

  

- Khi đã ổn định cuộc sống nơi xứ lạ quê người với một cơ 

ngơi bé nhỏ mà Giuse đã gầy dựng từ hai bàn tay trắng. Vậy  

 

 

 

mà một lần nữa Chúa lại bảo ông phải bỏ lại tất cả để ra đi. 

Thật mau mắn trước Thiên ý “Giuse trỗi dậy đem Hài Nhi 

và mẹ Người về đất Israel” (Mt 2,21). 

  

Trước Thánh ý Thiên Chúa, Giuse nhạy bén lắng nghe và 

vâng phục chu toàn. Từ Nazareth qua Bêlem, từ Bêlem đi 

Aicập, từ Aicập về Israel, Chúa bảo ông đi là ông đi, bảo 

ông về là ông về, bảo ông làm thế nào là ông làm thế ấy, 

đúng thời gian, đúng địa điểm mà không thắc mắc, không 

hoài nghi, không cự nự. Tất cả mọi lần Giuse đều thưa như 

Đức Maria “Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời 

Thiên Thần truyền” (Lc1,38). 

  

Để nhạy bén với tiếng gọi của Thiên Chúa, Thánh Giuse đã 

âm thầm đi sâu vào đời sống nội tâm. Trong nội tâm thinh 

lặng, Ngài lắng nghe Chúa. Thiên Chúa mà Giuse gắn bó là 

Đấng đã gọi Ngài. Thánh Giuse hiểu tiếng gọi đó là một tình 

thương đặc biệt. Ngài trả lời như một giao ước, một gắn bó 

tín trung bền vững. Chúa gọi và chỉ dẫn ở từng chặng 

đường, Ngài nghe và vâng theo. Cho dù gặp khó khăn trắc 

trở, ngài luôn vững tin ở Đấng đã gọi mình. 

  

2. Kiên quyết 

  

Phúc Âm nói rất ít về thánh Giuse. Nhưng có một điều chắc 

chắn đã giúp Ngài chu toàn bổn phận bảo vệ Chúa Giêsu và 

Đức Mẹ. Điều đó là đức tính kiên định. 

 

Nhạy bén tình hình thực tế nên thấy mối đe dọa cho Hài 

Nhi, Ngài mau mắn lên đường lánh nạn. Đường xa vạn dặm 

từ Do thái sang Ai cập mà vợ yếu con thơ, núi đồi hiểm trở, 

cướp bóc rình rập, nhưng Thánh Giuse luôn kiên quyết đã 

quyết định là làm cho đến cùng để bảo vệ gia đình. 

  

Đọc Phúc Âm ta thấy rõ đức tính ấy. Từ khi đưa Đức Maria 

đang mang thai về quê hương Bêlem để khai sổ kiểm tra cho 

đến khi định cư tại Nazareth, Thánh Giuse luôn kiên quyết 

bảo vệ gìn giữ gia đình. Về quê quán, đường xa xôi cách trở. 

Khi đến nơi “Maria đã đến ngày sinh nở”, và phải sinh con 

“nơi hang đá bò lừa” vì “hai ông bà không tìm được nhà 

trọ” (Lc 2,7). Chỉ ít lâu sau được lệnh “Thiên sứ báo tin phải 

lên đường, đưa con trẻ và mẹ Người trốn sang Ai Cập” (Mt 

2,13). Vâng theo ý Chúa, “ngay đang đêm, Giuse trỗi dậy 

đem con trẻ và mẹ Người lên đường đi Ai cập” (Mt 2,14). 

Định cư tại Ai cập cho đến khi nhận được lệnh thiên sứ “hãy 

đưa con trẻ trở về quê hương”, Giuse “lại trỗi dậy đưa gia 

đình về lại quê hương Nagiaret”. Bất cứ hoàn cảnh nào, dù 

gặp những thử thách gian truân, Thánh Giuse vẫn can đảm 

kiên cường vượt qua. Ngài là cột trụ gia đình, kiên nhẫn làm 

việc đổ mồ hôi nước mắt, bằng sức lao động để nuôi sống và 

đem lại hạnh phúc cho gia đình. 

  

Thánh Giuse mãi mãi là tấm gương cho tất cả chúng ta soi. 

Tấm gương của một con người luôn nhạy bén tình hình thực 
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tế và khi đã nghe tiếng gọi của Thiên Chúa thì mau mắn đáp 

lại không thắc mắc cho dù phải trả giá. Tấm gương của một 

con người luôn kiên định xin vâng trước Thiên ý, luôn phó 

thác để Chúa thực hiện chương trình cứu rỗi của Người. 

Tấm gương về người quản gia trung tín chăm sóc hai kho 

tàng quý giá nhất trần gian là Hài Nhi Giêsu và Mẹ Maria. 

  

Nhờ hai đức tính nhạy bén và kiên quyết mà Thánh Giuse đã 

trở thành đấng bao bọc che chở Chúa Giêsu trong cuộc sống 

trần thế của Người rất hiệu quả. Đó cũng là bài học quý giá 

cho đời sống đức tin và trách nhiệm mà Chúa giao phó cho 

chúng ta. Luôn nhạy bén với tiếng Chúa gọi, nhạy bén với 

tiếng lương tâm, với các biến cố đời sống, với những biến 

chuyển của thời đại và với những lời nhắn nhủ của anh chị 

em mình. Nhạy bén trước những mối nguy hiểm đe dọa 

những nguy cơ rình rập đời sống, cần kiên quyết để vượt 

qua. Bất cứ việc gì, đã quyết định là làm cho đến cùng với 

tinh thần trách nhiệm. 

  

Thánh Gioan Tẩy Giả chân thành “Người phải lớn lên, còn 

tôi phải nhỏ bé lại”. Thánh Giuse đã sống điều đó mà không 

nói một lời. Chính cuộc sống đời thường đã biến thánh nhân 

thành một vị Đại Thánh. Thánh Cả đã đem cuộc đời mình 

biến thành một Lời Chúa sống động. 

  

Lạy Thánh Giuse, xin cho mỗi người chúng con học nơi 

Ngài, luôn biết nhạy bén và kiên quyết sống theo hướng dẫn 

của đức tin. Amen. 

Lm. Giuse Nguyễn Hữu An 

 

 

THÁNH GIUSE 
VÀ NGUYỆN ĐƯỜNG MONT-ROYAL 

 

Trung tâm quốc tế sùng kính Thánh Cả Giuse là ở Montréal, 

Canada  trong "Nguyện đường Mont-Royal." Nguyện đường 

ấy là một vương cung thánh đường vĩ đại, hằng năm thu hút 

khoảng 2 triệu khách hành hương. Đó là công cuộc của thầy 

Dòng hèn mọn, thầy André mà Đức Gioan Phaolô II đã tôn 

phong chân phước ngày 23.5.1982. Thầy André chính là 

một thách đố đối với sự khôn ngoan trần thế. Ngài không có 

sức khoẻ thì lại sống đến 91 tuổi. Ngài ít học, chỉ biết ký tên 

thì phải dùng đến bốn thư ký để trả lời 80 ngàn bức thư mỗi 

năm. Ngài không được ai biết thì mỗi ngày phải tiếp trung 

bình từ hai đến ba trăm người khách. Ngài là một tu sĩ rất 

nghèo lại xây dựng được một ngôi thánh đường lớn nhất thế 

giới dâng kính Thánh Giuse. 

 

Alfred Bissette sinh hạ tại Québec ngày 9-8-1845, thứ tám 

trong một gia đình 12 anh em. Mồ côi cha mẹ sớm, Alfred 

phải trải qua nhiều đói khổ và bệnh tật, làm bánh mì, làm 

thợ giày, thợ rèn, lại mắc phải bệnh yếu bao tử không làm 

được việc nặng mà Alfred mang phải suốt đời. Điều làm cho 

anh vượt thắng là sự trông cậy vào Chúa quan phòng và 

Thánh Cả Giuse. 

Lúc lên 25 tuổi, Alfred được nhận vào tập viện Dòng Thánh 

Giá, trước đây gọi là Dòng sư huynh Thánh Giuse và mang 

tên là André. Suốt 30 năm, Thầy André làm thầy gác cửa 

của Trường Trung học Đức Bà ở Montréal. Mặc dầu bị bệnh 

bao tử hành, Thầy vẫn tỏ ra vui vẻ và tiếp đón mọi người, 

nghe họ tâm sự, từ học sinh đến phụ huynh cha mẹ. André 

lắng nghe, an ủi, cầu nguyện và khuyến khích cầu nguyện. 

 

Người có biệt tài nói đến Thánh Cả Giuse và xin mọi người 

cầu nguyện với Thánh Nhân trong mọi thử thách phần hồn 

phần xác. Người dùng ảnh vảy Thánh Giuse chà sát lên vết 

thương hay thoa dầu đã được đốt trước tượng Thánh Cả. Vết 

thương lành và tâm hồn "trở lại." Bệnh nhân ùn ùn kéo đến 

làm xáo trộn trật tự của trường… Cần phải chấm dứt. Bề 

trên xin Thầy phải rút lui không được tiếp ai cả. Thầy tuân 

lệnh, nhưng vẫn ôm mộng làm được gì lớn lao hơn cho 

Thánh Cả và các bạn bệnh nhân. 

 

Trước mặt Trường Trung học là quả đồi gọi là Đồi Mont-

Royal, Thầy André ước mơ xây ở đó một nguyện đường 

kính Thánh Giuse. Người lên đồi, cầu nguyện suốt nhiều 

đêm và đem ảnh vảy Thánh Giuse rải khắp nơi. Thánh Cả 

bắt đầu làm việc, một lô đất được mãi tậu, một tượng Thánh 

Giuse được dựng lên và một nguyện đường được khởi 

công… Nhưng không bao lâu trở nên quá bé nhỏ trước hàng 

trăm hàng ngàn người đến kính viếng và cầu xin ơn Thánh 

Cả. 

 

Theo thầy André, không có gì là quá lớn đối với Thánh 

Giuse. Một đại thánh đường được khởi công. Thầy André có 

một phòng nhỏ sát cạnh vương cung thánh đường mà người 

chỉ muốn gọi là "Nhà nguyện Thánh Giuse." Người cầu 

nguyện và giúp người ta cầu nguyện. Mỗi ngày người giúp 

lễ, viếng Thánh Thể, tổ chức lần hạt mân côi, đi đàng Thánh 

Giá. Buổi chiều, người xuống phố đi thăm bệnh nhân không 

thể lên Thánh đường và kết thúc bằng việc Chầu Thánh Thể. 

Thầy André qua đời ngày 6 tháng 1 năm 1937, hưởng thọ 91 

tuổi. Mặc dầu trời băng tuyết, hơn một triệu người đã đi qua 

trước linh cữu. 

 

Vương cung Thánh Đường vẫn mang tên là "Nguyện 

đường" để ghi nhớ sự khiêm tốn của buổi đầu. Nhưng có đủ 

mọi dịch vụ của một trung tâm hành hương lớn, dịch vụ tiếp 

đón, dịch vụ thiêng liêng. Nhất là ở đây còn có một trung 

tâm đại kết và "Giuse học," các nhà thần học hội họp và 

nghiên cứu về tu đức theo đường hướng cuộc sống của 

Thánh Cả Giuse. 

 

Ngày 11 tháng 9 năm 1982, trong cuộc công du thăm 

Canada, Đức Gioan Phaolô II đã đến kính viếng "Nguyện 

đường Thánh Giuse," và ngôi mộ Chân phước André nằm 

sau bàn thờ chính. 

 

Câu chuyện "Nguyện đường Thánh Giuse" như một câu 

chuyện thần tiên, khai sinh và triển nở cách lạ lùng. "Không 

gì là bé nhỏ đối với Thánh Cả Giuse" (Chân Phước André). 

Sưu Tầm 
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