
 

 

 

Cuộc đời thánh cả Giuse có thể được tóm kết trong ba nhân 
đức, đó là YÊN LẶNG, LÀM VIỆC VÀ VÂNG PHỤC.  

Trước hết thánh cả Giuse là một con người yên lặng. 

Phúc Âm đã không để lại một lời nói nào của thánh cả. Phải 
chăng đó cũng là một sự kiện đặc biệt đáng cho chúng ta suy 
nghĩ. Thực vậy, thế giới hôm nay là một thế giới của âm 
thanh, của ồn ào. Con người thời nay thường nhìn sự vật 
theo những lời quảng cáo và đánh giá kẻ khác theo những 
lời tuyên bố nóng bỏng. Nhất là nhìn vào đời sống, chúng ta 
thấy rằng mình đã sai lỗi quá nhiều trong lời nói. Đúng thế, 
với lời nói, chúng ta có thể vấp phạm bất kỳ lúc nào, bất kỳ 
ở đâu, bất kỳ với ai và bất kỳ về vấn đề nào. Bởi đó, có 
người đã đưa ra một so sánh thật buồn cười: nếu mỗi lần 
chúng ta nói hành nói xấu người khác, mà Chúa khiến chúng 
ta phải hắt hơi, thì chắc hẳn tiếng hắt hơi của chúng ta đã át 
cả tiếng ồn ào của xe cộ, của thác 
nước, của sóng biển. Chúng ta 
thường nói nhiều và đã nói nhiều 
thì cũng thường nói bậy và nói sai, 
như người xưa đã bảo: đa ngôn thì 
đa quá. Hơn thế nữa, nói nhiều thì 
cũng thường hay nói dai và nói ẩu 
khiến cho người khác phải buồn 
phiền, tình yêu thương bị sứt mẻ 
và sự cảm thông không còn nữa. 
Ném một nắm lông vịt vào trong 
gió, thì làm sao nhặt lại được. Một 
lời nói ra, bốn ngựa đuổi theo 
cũng không kịp. Bởi đó, hay thận 
trọng trong lời nói, bởi vì: “ Lời 
nói chẳng mất tiền mua, liệu lời 
mà nói cho vừa lòng nhau.” Và 
nhất là chúng ta hãy học cùng thánh cả Giuse bài học yên 
lặng. Hãy biết yên lặng trong những giây phút căng thẳng và 
sóng gió, bởi vì nếu biết yên lặng đúng lúc, thì có thể chặn 
đứng được 90% những đổ vỡ đáng tiếc, vì yên lặng là vàng, 
là thái độ khôn ngoan nhất của con người và là phương 
thuốc chữa lành những tội lỗi xấu xa. 

Tiếp đến thánh cả Giuse là một con người cần cù lao 
động. 
Phúc Âm cũng không để lại cho chúng ta nhiều chi tiết về 
vấn đề này. Nhưng chắc chắn ngài là một người thợ siêng 
năng và nổi tiếng. Thực vậy, khi Chúa Giêsu bắt đầu cuộc 
sống công khai, những người cùng quê với Ngài đã ngạc 
nhiên trước sự khôn ngoan của Ngài và họ đã bàn tán: Bởi 
đâu Ngài được như thế? Ngài chẳng phải là con bác thợ mộc 
đó ư? Tại Nagiarét, thánh cả Giuse đã làm việc bằng đôi tay 
của mình để phục vụ Chúa Giêsu và Mẹ Maria. 
Với chúng ta cũng vậy. Lao động và sản xuất đó là những 
ngôn từ được nghe nói đến rất nhiều và chúng thực sự có 

một chỗ đứng quan trọng trong cuộc sống hôm nay. Con 
người sinh ra để làm việc, như cánh chim sinh ra để tung 
bay. Nhờ làm việc, con người biến đổi bộ mặt trái đất và 
đem lại cho cuộc đời một ý nghĩa. Nó là như một thứ muối 
mặn làm tăng thêm hương vị cho cuộc sống. Nhưng cụ thể 
hơn, đó là nhờ làm việc chúng ta mới có được chén cơm 
manh áo, như lời thánh Phaolô đã xác quyết: Ai không làm 
thì không đáng ăn. 

Hẳn chúng ta còn nhớ câu chuyện ngụ ngôn về nàng ve và 
chị kiến: Nàng ve chỉ biết ca hát suốt cả mùa hè, đến khi 
mùa đông tới thì liền bị chết đói và chết rét. Trong khi đó, 
chị kiến cần cù tích trữ từng hột gạo, thì dù gió bấc có thổi 
cũng không lo sợ bị túng thiếu. Sự nghèo túng gõ cửa nhà 
người làm việc, nhưng không bao giờ dám bước vào. Hay 
như ca dao cũng bảo:  - Có làm thì mới có ăn, không dưng ai 
dễ mang phần đến cho. 

 Với xã hội, thì lao động là một cách thức chúng ta trả nợ 
cho đời, đồng thời cũng là một cách thức chúng ta góp phần 
xây dựng quê hương đất nước. Thực vậy, sống trong xã hội, 
chúng ta liên hệ mật thiết với nhau và nương tựa vào nhau 
nhiều lắm. Chẳng hạn hằng ngày chúng ta hưởng dùng 
đường sữa, xăng dầu…do công lao của người khác, thì bây 

giờ đến lượt chúng ta phải đóng góp 
bằng những sản phẩm do công sức 
lao động của chúng ta đem lại. 

Còn đối với Thiên Chúa, thì lao động 
chính là một cách thức chúng ta cộng 
tác với Ngài trong cộng cuộc sáng 
tạo như lời Ngài đã phán: Hãy làm 
chủ cá biển, chim trời và mọi loài 
trong vũ trụ. 

Sau cùng, thánh cả Giuse là một 
con người luôn vâng phục thánh ý 
Thiên Chúa. 

Phúc Âm đã kể lại ba lần thiên thần 
hiện ra trong giấc mộng để báo cho thánh cả biết ý định của 
Thiên Chúa và lần nào thánh cả cũng đã cúi đầu xin vâng 
mà không hề phản đối. Lần thứ nhất thánh cả đã xin vâng, 
đón nhận Maria về nhà làm bạn mình, dù đang phân vân và 
nghi ngờ. Lần thứ hai thánh cả đã xin vâng đưa Mẹ Maria và 
Hài nhi Giêsu lên đường trốn sang Ai Cập. Và lần thứ ba 
thánh cả đã xin vâng trở về Palestine, định cư tại Nagiarét. 
Cả ba lần, thánh cả đều vâng lời mau mắn, không đặt vấn 
đề, không hỏi tại sao. 

Còn chúng ta thì khác, chúng ta thường tìm ý mình hơn là ý 
Chúa. Và mỗi khi gặp phải những tai ương hoạn nạn, chúng 
ta thường kêu trách và xúc phạm đến Chúa, vì chúng ta cho 
rằng Chúa bất công và vâng lời chỉ là một hành động hèn 
nhát, mất tự do và chôn vùi nhân phẩm. Vì thế, hãy sống yên 
lặng, làm việc và vâng phục thánh ý Thiên Chúa, để chúng 
ta sẽ trở nên là những tôi tớ trung thành và khôn ngoan như 
thánh cả Giuse ngày xưa.  
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