
Anh chị em thân mến, 

 

Tháng kính Thánh Giuse đã bắt đầu. 

 

Mở đầu Tông Huấn "Ðấng gìn giữ Chúa Cứu Thế" Ðức 

Thánh Cha Gioan Phaolô II đã viết: 

"Ngay từ thế kỷ đầu, các giáo phụ đã chứng tỏ cho thấy rõ 

ràng rằng: Thánh Giuse, như đã ân cần săn sóc Ðức Maria 

và đã tận tình dạy dỗ Ðức Kitô trong niềm vui sướng, thì 

Người cũng là Ðấng coi sóc, bảo vệ Thân mình của Ðức 

Kitô, tức là Hội Thánh mà Ðức Trinh Nữ là hình bóng và là 

khuôn mẫu" (số 1). 

 

I. Giuse, Ngài là ai? 

 

Phúc âm không ghi lại được một 

lời nào của Thánh Giuse. Ngài là 

một con người kín đáo, thầm 

lặng, khiêm nhu và cẩn mật. Là 

người đồng thời với Ðức Maria, 

thánh nhân đã cùng xuất hiện với 

Người nơi trang đầu của "Mầu 

nhiệm từ muôn thuở ẩn dấu nơi 

Thiên Chúa và nay được tỏ hiện" (x. Mt 1,16.18; Rm 16,25). 

Sự cao cả của thánh nhân, cũng như sự tương đồng giữa 

ngài với Ðức Maria thật là kỳ diệu! 

 

Thiên Chúa ưu ái đối xử với Ðức Maria thế nào, thì Người 

cũng xử sự như vậy với Thánh Giuse. Và cả hai đều đáp lại 

cách quảng đại và tự giác. Như Ðức Maria, Thánh Giuse đã 

được Thiên Thần truyền tin về Mầu Nhiệm Ngôi Lời nhập 

thể: "Hỡi Giuse, con vua David, chớ sợ lấy Maria làm vợ: 

thai nhi nơi bà là do Chúa Thánh Thần" (Mt 1,20). Trinh nữ 

Maria đã được Sứ Thần kính chào là "người đầy ơn phúc" 

(Lc1,30). Giuse được Phúc âm gọi là "người công chính" 

(Mt 1,19). Ðức Maria đã xưng mình là "tớ nữ của Thiên 

Chúa" và vui vẻ chấp thuận lời truyền tin. Thánh Giuse đã 

làm theo lời Thiên Thần dạy là rước vợ về nhà mình (Mt 1, 

24). 

 

Ðể cộng tác vào chương trình cứu độ của Thiên Chúa, 

Thánh Giuse suốt đời vẫn là một trinh phu mà Ðức Maria là 

trinh phụ: "vì giữa hai ông bà không có việc tri giao vợ 

chồng" (x. Mt1,25). Rồi cả hai cùng tiến bước trong cuộc lữ 

hành đức tin. Ðức Maria với tư cách là Trinh mẫu của Chúa 

Giêsu do quyền năng Chúa Thánh Thần, và Thánh Giuse là 

người cha trinh khiết do Thiên Chúa tuyển chọn (x. Mt 6,3; 

Ga 6,42). Chúng ta hãy bắt chước gương trung thành và 

thánh thiện của các ngài. 

II. Cùng hiện diện nơi trung tâm Mầu Nhiệm Ðức Kitô. 

 

Cùng với Ðức Maria, ngay từ buổi đầu, Thánh Giuse đã có 

mặt nơi trung tâm Mầu Nhiệm Ðức Kitô, Ngôi Lời Nhập 

Thể. Ông đã chủ động đưa Ðức Mẹ đi Bêlem và đã chứng 

kiến tận mắt việc Con Thiên Chúa sinh làm người. Ông đã 

tiếp đón nhóm mục đồng đến thờ lạy Ngài nơi hang đá, đã 

cắt bì và đặt tên cho Ngài là Giêsu, tên mà Thiên Thần đã 

dạy ông trước khi rước Maria về nhà mình (x. Mt 1,25). 

Giuse cũng đã gặp các nhà đạo sĩ từ phương đông đến bái 

yết Chúa Hài Nhi và sau khi các đạo sĩ ra về, đã đưa Hài Nhi 

và Mẹ Ngài sang Ai cập theo lời Thiên Thần dạy (x. Mt 

2,14) cho đến khi được lệnh đưa các Ngài trở về và cư ngụ 

tại Nazareth, để lời Kinh Thánh được ứng nghiệm (x. Mt 

2,23). Giuse là gương mẫu các gia trưởng trong việc vâng 

phục mọi mệnh lệnh của Thiên Chúa. 

 

Cùng Ðức Mẹ, thánh nhân đã dâng Hài Nhi cho Thiên Chúa 

nơi Ðền Thờ, đã nghe những lời tiên báo của ông Simeon và 

của nữ ngôn sứ Anna. Hai ông bà cũng đã đưa trẻ Giêsu, 

năm lên 12 tuổi, đi Giêrusalem, vào dịp Lễ Vượt Qua. Trong 

chuyến hành hương này, thánh nhân được dự kiến và thông 

hiệp sự sầu bi của Ðức Mẹ khi lạc mất con, rồi sau đó ngày 

thứ ba, được vui mừng gặp lại Ngài, như Ðức Mẹ trong 

ngày Chúa sống lại. Anh chị em trong gia đình hãy trí hợp 

tâm đầu như Thánh Giuse và Ðức Mẹ. 

 

Hiện diện trong những biến cố lớn của cuộc đời Chúa Giêsu, 

thánh Giuse còn thường xuyên có mặt bên cạnh Ngài, cùng 

vui với Ðức Mẹ, trong những tháng ngày âm thầm sống bên 

Ai cập, cũng như sau khi trở về cư ngụ tại Nazareth. Thật 

khó mà nói hết những gì thánh nhân đã nhận lãnh từ Chúa 

Giêsu suốt thời gian sống bên cạnh Ngài. Cùng với Ðức Mẹ, 

sống thân mật với Chúa Giêsu, hiện diện thường xuyên 

trong mầu nhiệm của Ngài: ngó nhìn, lắng nghe, chiêm 

ngắm và chuyện vãn với Ngài, đó cũng là mẫu mực cho các  

vị gia trưởng.  

 

III. Thánh Giuse đã ân cần săn sóc Ðức Maria? hình 

bóng và khuôn mẫu của Hội Thánh. 

 

Ðược Thiên Chúa chọn làm trinh phu của Ðức Maria, Thánh 

Giuse đã ân cần săn sóc và bảo vệ sứ mệnh Trinh Mẫu của 

Người. Phúc âm đã nhiều lần nhắc đến sự trinh khiết của đôi 

hôn nhân gương mẫu này (x. Mt 1,18; 20,23.25; Lc 1,27.36). 

 

Là người chồng công chính và khiết tịnh, Thánh Giuse đã 

gìn giữ sự trinh khiết xuyên suốt cuộc đời mình. Không 

những chỉ thế thôi, Ngài còn bảo vệ sự tinh tuyền của Ðức 

Mẹ. Chính vì thế mà những người được ơn gọi sống đời 

thánh hiến đã chọn Thánh nhân làm vị bầu chủ của mình. 

Thánh nhân cũng được chọn làm quan thầy của Hội Thánh, 

mà Ðức Maria là hình bóng và là khuôn mẫu (RC số 1). Các 

vị gia trưởng hãy noi gương Thánh Giuse trong sự săn sóc 

và bảo vệ người hôn thê của mình. 

Còn chúng ta, là dân riêng của Chúa, hãy hết sức gìn giữ 

Hội Thánh "không tỳ ố, không vết nhăn hoặc bất cứ một 
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khuyết điểm nào" (Ep 5,27) do tội lỗi hay tật xấu của mình. 

Hội Thánh phải khiết tịnh đối với tội lỗi và sự dữ, trinh khiết 

đối với mọi quyền lực và thể chế ở đời. "Không cấu kết cũng 

không đồng hoá với bất cứ một chế độ nào, vì Hội Thánh 

được sai đến với mọi dân tộc thuộc mọi nơi và mọi thời" 

(GS. 50 Vat II). Tinh tuyền đối với sự chia rẽ, bè phái, bất 

tuân phục và vô kỷ luật, vì Hội Thánh là duy nhất, thánh 

thiện, công giáo và tông truyền. Ðừng ai trong chúng ta, vì 

sợ sệt, vì háo danh hay vì ham lợi mà phụ bạc Hội Thánh. 

Nhưng hãy làm hết sức mình để bảo vệ và phát huy sự trong 

sáng và tinh tuyền của Hội Thánh, là Hiền Thê của Chúa 

Kitô. 

 

IV. Người dạy dỗ Chúa Kitô trong niềm vui sướng. 

 

Là trinh phu của Ðức Maria, Thánh Giuse đã được chọn làm 

nghĩa phụ của Ðấng Cứu Thế? một người cha "không do 

máu huyết, cũng không do ý muốn của xác thịt, cũng không 

do ý định của người nam, nhưng bởi Thiên Chúa" (Ga 1,11). 

Như Ðức Maria, thánh nhân là người cha, do quyền năng 

Chúa Thánh Thần, "Ðấng phân phát các tác vụ và đặc sủng" 

(x. 1 Cr 12,11). Với một quả tim không chia sẻ, Thánh 

Giuse đã hoàn toàn dấn thân cho việc nuôi dưỡng và dạy dỗ 

Chúa Giêsu. Người đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thiêng 

liêng và cao cả này "Hài Nhi Giêsu càng thêm tuổi và vóc 

dạng, thì càng thêm khôn ngoan và ân sủng trước mặt Thiên 

Chúa và loài người" (Lc 2,52). Ước gì các bậc làm cha mẹ, 

trong việc chăm sóc, bảo vệ và giáo dục con cái, biết sống 

và làm việc như Ðức Mẹ và Thánh Giuse. Sống nhân bản, 

gương mẫu và thánh thiện. Theo giáo huấn Công Ðồng 

Vatican II, thì cha mẹ là những nhà giáo dục con cái đầu tiên 

trong gia đình, trên bình diện nhân bản và đức tin. Anh chị 

em phụ huynh hãy noi gương Thánh Gia Thất. 

 

V. Lòng sùng kính Thánh Giuse. 

 

Ðức Piô IX đã tôn phong Thánh Giuse 

làm "Ðấng bảo trợ Hội Thánh Công 

Giáo". Ðức Lêô XIII đã viết: "Như xưa 

kia Thánh Giuse vinh phúc đã lo liệu tất 

cả những nhu cầu của gia đình Nazareth 

và che chở gia đình đó một cách thánh 

thiện, thì nay thật là hợp lý và chính đáng, từ trời Người 

cũng che chở và bảo vệ Hội Thánh của Ðức Giêsu Kitô" 

(1889). Ðức Chân Phước Gioan XXIII đã ghi tên Thánh 

Giuse vào kinh nguyện Thánh Thể I, sau tên Ðức Mẹ. Hội 

Thánh không ngừng kêu gọi cầu nguyện với Thánh Giuse 

cho mọi nhu cầu của Hội Thánh, nhất là trong những giai 

đoạn khó khăn của lịch sử mình. Các gia trưởng hãy siêng 

năng cầu nguyện với thánh nhân. Hãy học những nhân đức 

nhân bản và thiêng liêng của Người. Hãy săn sóc, nuôi 

dưỡng, bảo vệ và thánh hoá gia đình mình. Hãy tích cực 

tham gia việc cải thiện và phúc âm hoá xã hội. 

 

Ðức GM Nicholas Huỳnh Văn Nghi 
Giám Mục Phan Thiết 

(Trích THƯ MỤC VỤ Số 74 Ngày 01-3-2002) 

 

 

Phúc Âm đã ca ngợi Thánh Giuse là người "công chính". Ý 

nghĩa của chữ "công chính" rất sâu xa.  

Khi Phúc Âm nói Thiên Chúa "công chính 

hóa" người nào, điều đó có nghĩa Thiên 

Chúa, là Ðấng cực thánh và "chính trực", 

biến đổi người đó bằng cách cho họ được 

chia sẻ sự thánh thiện của Thiên Chúa, và 

bởi đó họ đáng được Thiên Chúa yêu mến. 

Khi nói Thánh Giuse "công chính", Phúc 

Âm muốn nói rằng ngài hoàn toàn mở 

lòng cho tất cả những gì Thiên Chúa muốn 

làm cho ngài. Ngài trở nên thánh thiện vì tự mở lòng cho 

Thiên Chúa. 

Với những gì còn lại chúng ta dễ phỏng đoán. Hãy suy nghĩ 

về tình yêu mà ngài đã theo đuổi và dành được con tim của 

Ðức Maria, và sự sâu xa của tình yêu mà hai người đã chia 

sẻ cho nhau trong cuộc hôn nhân. 

Khi Thánh Giuse quyết định từ bỏ Ðức Maria khi thấy 

người có thai, điều này không trái với sự thánh thiện của 

Thánh Giuse. Phúc Âm có ghi lại một chữ quan trọng là 

ngài dự định thi hành việc này "cách âm thầm" vì ngài là 

"một người chính trực, nhưng không muốn tố giác bà để bị 

xấu hổ" (Mátthêu 1:19). 

Người công chính thì đơn sơ, vui vẻ, hết lòng vâng lời Thiên 

Chúa -- khi kết hôn với Ðức Maria, khi đặt tên cho Hài Nhi 

Giêsu, khi săn sóc gia thất ở Ai Cập, khi đem gia thất về lại 

Nagiarét, khi sống âm thầm trong bao năm trường với đức 

tin và dũng cảm. 

Vì Thánh Giuse không xuất hiện trong cuộc đời rao giảng 

công khai của Ðức Giêsu, nhiều sử gia tin rằng có lẽ Thánh 

Giuse đã từ trần trước khi Ðức Giêsu khởi đầu sứ vụ rao 

giảng. 

Thánh Giuse là quan thầy của những người hấp hối, vì 

người ta cho rằng khi ngài từ trần có Ðức Giêsu và Ðức 

Maria ở bên cạnh, đó là điều mà tất cả chúng ta đều mong 

ước khi từ giã cõi đời. 

Thánh Giuse còn là quan thầy của Giáo Hội hoàn vũ, của 

các người làm cha, các thợ mộc, và vấn đề công bằng xã hội. 

"Thánh Giuse được Cha trên trời chọn để làm người bảo vệ 

đáng tin cậy, che chở những kho báu của Ngài, đó là Chúa 

Con và Ðức Maria, vị hôn thê của Thánh Giuse. Người đã 

thi hành nhiệm vụ này với sự trung tín cho đến khi Thiên 

Chúa gọi người, và nói: 'Hỡi đầy tớ tốt lành và trung tín, 

hãy vào hưởng niềm vui của Thiên Chúa ngươi'" (Thánh 

Bernadine ở Siena viết về Thánh Giuse). 
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