
 "Ông Giuse, bạn bà là 
kẻ công chính và 
không muốn làm ố 

danh bà, nên đã định bỏ bà 
cách kín đáo". 
Ðây là câu chuyện duy nhất 
trong Tân Ước diễn tả trực tiếp 
về con người của vị thánh mà 
Giáo hội mừng kính hôm nay: 
Thánh Giuse, bạn Ðức Trinh 
Nữ Maria, bổn mạng Giáo Hội 
Việt Nam.  
 
Ðược Tân Ước gọi là "công 

chính", Thánh Giuse không những là người đã giữ đức công 
bình và trung thành chu toàn mọi bổn phận của một người 
chồng và một người cha. 
Ðược gọi là "công chính", theo ý nghĩa của Kinh Thánh, là 
được Thiên Chúa công chính hóa, được Thiên Chúa cho tham 
dự vào sự công chính, sự thánh thiện của Người. Vì thế, người 
được công chính hóa xứng đáng để Thiên Chúa yêu thương, 
thương yêu thật sự vì Thiên Chúa không bao giờ đóng kịch, 
giả vờ như người nào đó đáng được thương yêu nhưng trong 
thực tế không phải thế. 
 
Trong chiều hướng tư tưởng này, gọi thánh Giuse là kẻ công 
chính, Kinh Thánh muốn nói là: Ngài được Thiên Chúa công 
chính hóa và được Thiên Chúa yêu thương vì thật sự Ngài 
xứng đáng. Lần giở lại những trang Tân Ước có liên quan đến 
Thánh Giuse, chúng ta có thể khám phá ngay những đặc tính 
làm cho Ngài xứng đáng được Thiên Chúa yêu thương. 
 
Trước tiên, là đặc tính hoàn toàn vâng phục Thánh ý Chúa. 
Trong trường hợp cuộc đời Thánh Giuse, Tân Ước diễn tả 
Thiên Thần là người thông báo cho Ngài biết ý Chúa. Vì thế, 
nghe lời Thiên Thần truyền, Thánh Giuse đã bỏ ý định ly dị 
Ðức Maria cách kín đáo. Ngược lại, Giuse đã trỗi dậy ngay 
trong đêm khuya để đem Con Trẻ và Mẹ Người trốn sang Ai 
Cập cũng như đem Con Trẻ và Mẹ Người về nước Israel, đến 
sinh sống tại thành Nagiaréth và âm thầm nhưng ân cần lấy 
sức lao động nuôi sống gia đình trải qua những tháng năm dài 
sau đó. 
 
Tiếp đến Tân Ước nhắc đến Thánh Giuse trong biến cố thất 
lạc và tìm gặp Ðức Giêsu trong đền thánh. Qua đó chúng ta 
khám phá ra một đặc tính khác của Ngài hay nói đúng hơn 
một đặc tính mà các thánh ký viết Phúc Âm chú ý nhấn mạnh 
nơi Thánh Giuse: Không một lời nói nào của Ngài được ghi 
lại trong Tân Ước. Nhưng Thánh Giuse đã hùng hồn nói trong 
hành động, những hành động xem ra vô lý và đầy nguy hiểm, 
nhưng Ngài đã khiêm tốn, can đảm và kiên trì làm để thực 
hiện hoàn toàn thánh ý của Thiên Chúa. 
 
Qua đó, Thánh Giuse xứng đáng là chủ gia đình của 
Nagiaréth, một gia đình thánh thiện, vì gồm ba tâm hồn luôn 
sẵn sàng lắng nghe và thực hành những gì Thiên Chúa muốn. 
Và cũng qua đó, Thánh Giuse trở nên công chính, được Thiên 
Chúa thực sự yêu thương. 
 
Chúng ta hãy dâng lời cảm tạ Chúa đã trao tặng Thánh Giuse  

ho gia đình Nagiaréth và đặc biệt cho Giáo Hội Việt Nam. 
Nhờ lời cầu bàu cho Thánh cả Giuse, xin Chúa chúc lành cho 
những người chồng, cho những người cha, giúp họ can đảm 
và kiên tâm chu toàn bổn phận trong gia đình. Xin Chúa cũng 
chúc lành cho mọi gia đình và Giáo Hội Việt Nam, giúp mọi 
người sống xứng đáng với ơn gọi làm chứng nhân cho tình 
yêu Chúa. (lesong) 

 

 
KINH CẦU CÙNG THÁNH CẢ GIUSE  
TRONG CƠN GIAN NAN SẦU LO  
CỦA CUỘC SỐNG 
 
1. Là những kẻ khốn cùng, chúng con biết chạy đến cùng ai 
trong những cơn sầu lo nơi thung lũng nước mắt, nếu không 
phải là chạy đến cùng Ngài, Đấng mà Hiền Thê Dấu Ái 
MARIA của Ngài đã trao phó mọi kho tàng châu báu, hầu 
Ngài gìn giữ để lo phần lợi ích cho chúng con? 
Hãy đến cùng Phu Quân GIUSE của Mẹ - Đức MARIA nói 
với chúng con như thế - và Người sẽ an ủi các con và làm cho 
các con được sung sướng và hài lòng, bằng cách thoa dịu cái 
khốn khổ đè nặng trên các con. 
Vậy xin Thánh Cả GIUSE thương xót chúng con. Xin thương 
xót chúng con vì mối tình Ngài dành cho một Hiền Thê đáng 
trọng đáng yêu dường ấy. 
(Kinh Lạy Cha - Kinh Kính Mừng - Kinh Sáng Danh) 
 
2. Chắc chắn chúng con ý thức rõ đã xúc phạm phép công 
thẳng của THIÊN CHÚA vì tội lỗi chúng con và đáng bị 
nghiêm thẳng trừng phạt. Vậy thì đâu là nơi trú ẩn của chúng 
con? Trong bến bờ nào giúp chúng con có thể tìm được chốn 
an toàn? 
Hãy đến cùng Thánh Cả GIUSE - Đức Chúa GIÊSU sẽ nói 
với chúng con như thế - Hãy đến cùng Thánh Cả GIUSE, 
Người đã được Thầy tiếp nhận và xem như Cha. Với Người, 
giống như Cha của Thầy, Thầy đã thông truyền mọi quyền 
bính để Người sử dụng như tài năng hầu mưu ích cho các con. 
Vậy xin Thánh Cả GIUSE thương xót chúng con. Xin thương 
xót chúng con vì mối tình Ngài có đối với một Người Con 
thật cao cả và dấu ái dường ấy. 
(Kinh Lạy Cha - Kinh Kính Mừng - Kinh Sáng Danh) 
 
3. Chắc chắn những tội chúng con lỗi phạm, kéo xuống trên 
đầu chúng con những cú phạt nặng nề nhất. Vậy thì biết tìm 
ra con tàu nào để chúng con chạy đến nương ẩn hầu được cứu 
thoát? Đâu là nơi chốn khoan dung an bình có thể trao ban 
sức mạnh trong cơn hiểm nguy khốn khó như thế? 
Hãy đến cùng GIUSE - CHA vĩnh cửu sẽ nói với chúng con 
như thế - Hãy đến cùng GIUSE, Người đã thay thế chỗ của 
CHA nơi dương thế bên cạnh Con CHA nhập thể làm người. 
CHA đã giao cho Người, Con của CHA, Đấng là nguồn suối 
ơn thánh đời đời. Từ đó mọi ơn thánh nằm trong tay Người. 
Vậy xin Thánh Cả GIUSE thương xót chúng con. Xin thương 
xót chúng con vì lòng kính mến Ngài bày tỏ cùng THIÊN 
CHÚA Đấng tỏ ra quảng đại với Ngài dường ấy. 
(Kinh Lạy Cha - Kinh Kính Mừng - Kinh Sáng Danh) 
 

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt 
 

Người Công Chính 
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