
   

 

 

 

 

Ca dao Việt Nam có câu:  

 

“Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ  

Gian khổ cuộc đời không ai sánh bằng 

cha”.  

 

Thực vậy, người cha là mái hiên che 

chắn cho gia đình trước biết bao giông tố 

của cuộc đời. Người cha còn là núi thái 

sơn cho con cái nương tựa, là cây cao 

bóng cả mang lại bóng mát cho gia đình. 

Tình của người cha có thể không dạt dào, 

nhưng công ơn của người cha thật cao 

như núi thái sơn cao vời. Người cha đã 

gánh trên vai mình trách nhiệm nuôi 

dưỡng, bao bọc chở che cho cả gia đình. 

Người cha có trách nhiệm sẽ quên bản 

thân mình để gầy dựng gia đình mỗi 

ngày một tốt hơn. Người cha chấp nhận 

những gian khổ cuộc đời để nuôi dưỡng 

gia đình.  

 

Chỗ đứng của người cha trong gia đình 

thật cần thiết, cần thiết đến nỗi người ta 

bảo rằng: “Còn cha gót đỏ như son – Mất 

cha, gót mẹ gót con đen xì”. Và cũng thật 

bất hạnh cho những ai không có cha, vì 

“con không cha như nhà không nóc”. 

 

Hôm nay Giáo hội mời gọi chúng ta 

chiêm ngắm một ngưởi cha mẫu mực cho 

các gia trưởng: đó chính là Thánh cả Giuse.  

 

Ngài thực sự là một gia trưởng mẫu mực cho các người làm 

cha. Ngài đã gánh trên vai mình một gia đình đầy bất trắc 

truân chuyên. Một gia đình mà ngay từ đầu đã gặp bất trắc 

khi mà Maria mang thai bởi phép Chúa Thánh Thần.  

 

Dầu Giuse không hiểu hết. Nhưng tấm lòng của Ngài thật 

quảng đại và bao dung. Ngài đã vui lòng đón nhận Maria về 

nhà làm bạn theo thánh ý Chúa. Khi sinh con, có lẽ Ngài 

cũng vất vả tìm cái nôi thật ấm cúng giữa trời đêm sương 

tuyết nơi đồng hoang mông quạnh. Bêlem năm đó thật lạnh. 

Cái lạnh của thời tiết và cái lạnh của tình người đã gây nên 

những khó khăn, khốn khó chồng chất. Nhưng Giuse đã 

giúp cho gia đình vượt qua. Ngài đã làm tất cả để mang lại 

hơi ấm cho hài nhi Giêsu. Ngài không buông xuôi trước khó 

khăn. Ngài luôn can đảm để vượt qua. Cuộc đời bể dâu đâu 

dừng lại ở đó. Gian nan tư bề như muốn phá nát gia đình của 

Ngài. Hê-rô-đê ra lệnh truy nã hài nhi Giêsu. Ngài đã chẳng 

quản ngại ra đi trong đêm thâu, băng đồi lội suối, đến lánh 

nạn nơi đất khách quê người.  

 

 

 

 

 

 

 

Dầu nơi đất khách quê người 

hay khi đã trở về quê hương, 

Thánh Giuse luôn tận tụy hy 

sinh để kiếm tìm miếng cơm 

manh áo cho gia đình. Bằng 

đôi bàn tay chai sần, bằng ý 

chí kiên cường và bằng tấm 

lòng hy sinh tận tụy, Ngài đã 

trở thành chỗ dựa vững chắc 

cho gia đình. Lâu nay người 

ta vẫn nghĩ gia đình thánh gia 

là gia đình khó nghèo. Cái 

nghèo đói của thiếu thốn tư 

bề luôn bủa vây đến gia đình 

thánh gia. Thực sự không 

phải vậy. Vì gia đình thánh 

gia có người cha tận tụy lao 

động, có người mẹ chăm chỉ 

may vá, có người con luôn 

phụ giúp cha mẹ, chắc chắn 

không thể là gia đình khó 

khăn. Nhưng chắc một điều là 

họ sống khó nghèo. Họ không 

vì tiền mà tham lam, mà bán 

rẻ lương tri. Họ không hà tiện 

để làm giàu cho bản thân. Họ 

không phóng túng tiêu pha xa 

xỉ. Họ luôn sống thanh bần, 

đạm đạc. Họ sống khó nghèo 

để tâm hồn thanh thoát khỏi những ràng buộc của danh lợi 

thú trần gian. Họ đã sống trọn vẹn mối phúc của sự khó 

nghèo vì Nước Trời chính là gia nghiệp của các Ngài. 

 

Ước gì những người làm cha hôm nay biết noi gương thánh 

Giuse để trở nên chỗ dựa vững chắc cho gia đình. Ước gì 

những người làm cha luôn tận tụy hy sinh để xây dựng gia 

đình mình thẳng tiến và bình an. Ước gì các người làm cha 

luôn quảng đại bao dung để tha thứ cho những lỗi lầm của 

con cái và kiên nhẫn trong việc giáo dục các con. 

 

Nguyện xin thánh Cả Giuse cầu bầu cùng Chúa cho các 

người cha luôn tìm được niềm vui trong những hy sinh vì 

hạnh phúc gia đình. Nguyện xin Chúa nhìn đến bao hy sinh 

vất vả của những người cha đã tiều tụy theo năm tháng vì 

gánh nặng của gia đình, vì hạnh phúc của đàn con. Xin Chúa 

ban cho các ngài được nhìn thấy phúc đức cao dày của các 

ngài nơi những người con hiếu thảo thành tài. Amen. 

 

Lm. Joseph Tạ duy Tuyền 
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