
 
 

 

 

Thư mục vụ  

Hội Đồng Giám Mục Bắc Âu 
 

«Khi tỉnh giấc, ông Giuse làm như sứ thần Chúa dạy và đón vợ về nhà.» (Mt 1,24a) 

 

Bằng những lời này, thánh sử Matheu đã kết thúc câu chuyện về giấc mơ của thánh Giuse, nơi mà 

Thiên Chúa đã giải thích cho ông những kế hoạch của Ngài về Mẹ Maria và ban cho ông lòng can 

đảm. Giuse, người đã được Thiên Chúa truyền dạy qua giấc mơ, qua lòng trung thành khiêm tốn 

của mình, một vị trí thầm lặng và kín đáo trong các Tin Mừng đã đóng một vai trò quan trọng 

trong lịch sử cứu độ. «Chúa Giesu cảm nghiệm được sự dịu dàng của Thiên Chúa nơi thánh Giuse» 

(Patris Corde, 3). Trong truyền thống giáo hội, thánh Giuse ngày càng trở nên quan trọng hơn. 

Đức Giáo Hoàng Phanxico đã nhấn mạnh vai trò của thánh Giuse trong đời sống kitô giáo của 

chúng ta, đặc biệt trong phụng vụ, bằng việc ấn định rằng ngài luôn được nhắc đến trong các lời 

nguyện Thánh Thể. Năm nay, đã được tuyên bố là năm thánh của thánh Giuse, điều này giúp 

chúng ta có cơ hội học biết rõ hơn về thánh Giuse và xin ơn ngài trợ giúp để có thể bước theo 

Chúa Giesu bằng một cách thức gần gũi hơn . 

 

1.  Giuse là một người tin và là người công chính (jfr. Mt 1,19). Như Abraham, người 

cha của lòng tin, được miêu tả như một người công chính. Ngài không muốn tố giác hay làm tổn 

hại đến danh giá của Trinh Nữ Maria. Trong ngài, ý tưởng thánh kinh được hiện thực hóa: Đây 

chính là người đã được gọi để sống đức tin và sự công chính. Thánh Giuse lắng nghe tiếng gọi 

của Thiên Chúa và thực hiện ý muốn của Ngài, mặc dù điều này đòi hỏi ở ngài một sự quyết liệt 

và khó hiểu. Về điểm này, thánh Giuse trở thành vị thầy cho chúng ta khi niềm tin chúng ta bị thử 

thách, ngài dạy chúng ta biết phó thác vào Chúa trong những hoàn cảnh khó khăn thử thách.  

 

2.  Giuse, con người của đời sống cầu nguyện và thinh lặng. Chúng ta không được  

truyền lại bất cứ lời nói nào từ miệng thánh Giuse. Đàng khác, có vẻ như ngài luôn lắng nghe 

những chỉ dẫn của Thiên Chúa. (jfr. Mt 1,24). Trong sự vâng phục tuyệt đối, ngài đã chu toàn 

những đòi hỏi của Thiên Chúa nơi mình. Chúng ta cần sự thinh lặng nội tâm, một nơi thánh trong 

tâm hồn mình để học biết nhận ra tiếng nói nhạy cảm, nhưng rõ ràng của Thiên Chúa. Là một 

người Do Thái ngoan đạo, chúng ta phải tin rằng thánh Giuse đã quen thuộc với Kinh Thánh và 

đã «nhai lại» Lời Chúa trong lời cầu nguyện của mình. Chắc chắn ngài cũng đã phải dạy Chúa 

Giesu cầu nguyện như vậy. Thánh Têrêsa thành Avila nhìn nhận thánh Giuse như một bậc thầy 

về nghệ thuật cầu nguyện. Nếu chúng ta không tìm được một người đồng hành thiêng liêng, thì 

hãy luôn chạy đến cùng ngài.  

 

3.  Giuse là đấng gìn giữ Thánh Gia (jfr. Mt 2,13-23). Khi có hiểm họa, ngài đã lãnh 

nhận mọi trách nhiệm trên gia đình nhỏ này, cho sự an toàn của họ ở Ai- Cập và sau đó trở về 

Nasaret. Chúng ta không biết nhiều về những sinh hoạt hằng ngày trong gia đình Nasaret. Nhưng 

chắc chắn đây là một cuộc sống đầy khó khăn và nhiều đòi hỏi nơi thánh Giuse, đấng có trách 

nhiệm chăm sóc gia đình. Khi nhìn ngắm cuộc sống nơi gia đinh Thánh Gia, chúng ta nhận được 

sự khích lệ để sống đời sống gia đình của chúng ta. Chúa Giesu là trung tâm, rồi đến Đức Trinh 



 
 

 

Nữ Maria, mẹ Chúa Giesu và mẹ chúng ta, trong khi thánh Giuse ở một vị trí thầm lặng hơn. 

Thông qua việc săn sóc và giữ gìn gia đình một cách kín đáo này, ngài đã trở nên một mẫu gương 

cho tất cả những người cha. Chúng ta biết vai trò làm cha quan trọng như thế nào trong việc tạo 

một nền giáo dục hài hòa cho con cái. Vì thế, thật là vui mừng khi càng có nhiều người cha nhận 

lãnh vai trò này của mình một cách nghiêm chỉnh, chăm sóc tốt con cái của họ và dành nhiều thời 

gian cho chúng. Đây quả là một điều khích lệ, đặc biệt là vào thời điểm mà có nhiều người cha đã 

từ bỏ trách nhiệm của mình, hoặc thậm chí thiếu vắng trong việc giáo dục con cái.  

 

4.  Thánh Giuse là một gương mẫu và là đấng bào chữa cho những người lao động. 

Cũng như hầu hết bao nhiêu người khác, Thánh Giuse tự nuôi sống chính mình và gia đình bằng 

việc lao động của mình. Theo nghĩa kinh thánh, lao động luôn có một giá trị đặc biệt. Nó cũng là 

một ơn gọi tham gia vào công cuộc sáng tạo của Thiên Chúa. Qua những công việc hằng ngày, 

nhiều lúc phải rất vất vả, chúng ta có thể, như thánh Giuse, làm việc cùng với Đấng Tạo Hóa và 

qua đó diễn tả vẻ đẹp của công trình sáng tạo. Thật đáng tiếc là có nhiều người lao động bị tước 

đoạt phẩm giá của họ, và phải chịu nhiều hình thức bóc lột khác nhau. «Làm thợ thì đáng được 

trả công.» (1. Tm. 5,18). Vì vậy, cần phải có thánh Giuse như một người trợ giúp đặc biệt. Ngài 

có thể truyền cảm hứng cho tất cả chúng ta làm việc trong sự hiện diện của Chúa Giesu và vì Chúa 

Giesu. Bằng cách này, tất cả chúng ta có thể góp phần làm cho xã hội tốt đẹp hơn, công bằng hơn 

và hòa bình hơn, tất cả vì vinh quang Chúa và vì lợi ích chung.  

 

5.  Thánh Giuse là vị phu quân thanh sạch của Trinh nữ Maria. Ngài luôn trung thành 

sống bên cạnh Đức Trinh Nữ  trong lúc Con của Chúa Cha Hằng Hữu, «Thiên Chúa bởi Thiên 

Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng» lớn lên trong cung lòng Đức Mẹ. Trong một xã hội nặng về tính 

dục, thánh Giuse đã cho chúng ta một lời chứng quý giá bằng đức khiết tịnh của mình. Đức khiết 

tịnh không chỉ đề cập đến đời sống tình dục và tình cảm, mà còn «thể hiện một thái độ có thể được 

mô tả là trái ngược với «chiếm hữu». Khiết tịnh có nghĩa là tự do khỏi những vật sở hữu trong 

mọi lãnh vực của cuộc sống. Chỉ khi một tình yêu là trinh khiết, thì nó mới thật sự là tình yêu. 

Tình yêu mà muốn chiếm hữu thì cuối cùng luôn trở nên nguy hiểm, nó tù túng, ngột ngạt và làm 

cho người ta bất hạnh. Thiên Chúa yêu con người bằng tình yêu tinh khiết và ban cho họ quyền 

tự do làm những điều sai lỗi và chống lại Ngài. Logic của tình yêu là logic của sự tự do, và thánh 

Giuse có khả năng yêu thương với một sự tự do phi thường. Ngài không bao giờ đặt mình làm 

trung tâm.» (Patris corde, 7). Ngài là mẫu gương tuyệt vời cho tất cả những ai muốn nói: «Tôi 

sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kito sống trong tôi.» (Gl 2,20). Thánh Giuse có thể 

giúp chúng ta tìm thấy cuộc sống bình đẳng hơn trong gia đình. Ngài có thể đặc biệt giúp những 

người nam không vướng vào chủ nghĩa gia trưởng hoặc thái độ trượng phu, thay vào đó trải 

nghiệm và truyền đạt niềm vui của tình yêu một cách trọn vẹn. 

 

6.  Thánh Giuse là đấng bảo trợ Hội Thánh. Cũng như Thánh Giuse đã phải bảo trợ và 

nuôi dưỡng Chúa trong thời niên thiếu thế nào thì ngài cũng bảo trợ thân thể mầu nhiệm của Đức 

Kito, Hội Thánh trong cuộc lữ hành trần thế như vậy. Trong cuộc sống hằng ngày ở Nasaret, thánh 

Giuse là người trợ giúp trung thành và đáng tin cậy cho Chúa Giesu và Mẹ Maria (jfr. Mt 2,14). 

Ngày nay, ngài cũng có cùng một sứ mạng như thế trên Giáo Hội, cả trong thời kỳ yên bình cũng 

như thờ quẫn bách và chống đối. Vì thế, chúng ta hãy cầu nguyện đặc biệt cùng thánh Giuse xin 

ngài bầu cử cho Giáo Hội và các kito hữu đang sống trên các quốc gia có sự bách hại đạo. 

 



 
 

 

7.  Thánh Giuse là mẫu gương của sự quan tâm chăm sóc. Trong sứ điệp hòa bình của 

mình ngày 1 tháng 1 năm nay, Đức Giáo Hoàng Phanxico đã nhấn mạnh rằng chúng ta phải thiết 

lập một nền «văn hóa quan tâm» - khi ngài nói đến nền «văn hóa gặp gỡ». Thánh Giuse đã trung 

thành tận tụy chăm sóc gia đình mình. Ngài là biểu tượng của tất cả những gì được gọi là quan 

tâm. Vì thế, không phải ngẫu nhiên mà nhiều dòng tu và các hiệp hội tâm linh cũng như nhiều 

giáo xứ và nhà thờ đặc dưới sự bảo trợ của ngài. Chúng ta chỉ cần nghĩ đến các sơ dòng thánh 

Giuse, những người đã đóng góp vào việc thiếp lập nền «văn hóa quan tâm» trên đất nước chúng 

ta. Thánh Giuse có thể tiếp tục truyền cảm hứng cho chúng ta để làm điều này. 

 

8.  Thánh Giuse là đấng gìn giữ những kẻ tị nạn và người di cư. «Này ông, dậy đem 

Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai Cập» (Mt 2,13b). Sứ thần của Thiên Chúa đã báo mộng cho 

ông Giuse. Sự kiện này, tị nạn sang Ai Cập, cho thấy Thánh Giuse chia sẽ rất nhiều số phận của 

vô số người từ trước tới nay. Số phận này, tị nạn và di cư của những đoàn người đông đảo là một 

thách đố toàn cầu mà không ai có thể hoặc được né tránh. Thật không hề có những giải pháp đơn 

giản cho vấn đề này, nhưng nó là một nhiệm vụ, một đòi hỏi tất cả mọi người cùng góp phần làm 

cho người dân không cần phải rời bỏ nhà cửa của họ, và nếu họ vẫn phải làm như thế, thì hãy giúp 

họ xoa dịu bớt nỗi khổ trong thời gian họ tị nạn và cho họ có cơ hội để tạo một nơi ở mới xứng 

hợp nơi những quốc gia khác, ngay cả khi đó chỉ là tạm thời. Các chính trị gia là những người 

chịu trách nhiệm chính, nhưng mỗi một người dân đều phải góp phần tạo ra một bầu khí nhân ái. 

 

9.  Thánh Giuse là nguồn cậy trông cho người lâm tử.  Trong xã hội của chúng ta, nơi 

mà sự cô đơn và cô lập thường thống trị, nhiều người phải chết một mình. Chúng ta đặc biệt thỉnh 

nguyện lời cầu bầu của thánh cả Giuse, đấng luôn được kêu cầu ngày càng nhiều, đặc biệt xin ơn 

cứu giúp cho những người hấp hối. Chúng ta biết tầm quan trọng của giây phút đối diện với cái 

chết, và chúng ta phải chuẩn bị tâm hồn mình để đến gặp Chúa trong lần sau hết này. Vì vậy chúng 

ta phải gạt bỏ tất cả những gì đã ăn sâu vào lòng chúng ta bởi tội lỗi và tính ích kỷ và phó dâng 

mình trong tay Chúa với lòng cậy trông và tín thác. Cùng với thánh Giuse ở bên cạnh mình, chúng 

ta sẽ dể dàng đón nhận cái chết hơn, như «chị chết», với cách nói của thánh Phanxico. Ai cũng 

cảm thấy đau buồn hoặc sợ hãi trước cái chết, có thể vì chúng ta không biết chắc chắn điều gì sẽ 

xảy ra sau đó, hoặc cái chết là mối đe dọa trực tiếp do bạo lực và nghịch cảnh. Tin chắc vào sự 

phục sinh của Đức Kito và được dự phần vào sự sống lại ấy, những người kito hữu chúng ta được 

mời gọi làm chứng về sự sống để trao tặng niềm an ủi và hy vọng.  

 

Thánh Giuse đã gìn giữ và dưỡng nuôi Con Thiên Chúa trong thời gian đầu của đời sống dương 

thế; ngài đã hiến dâng mạng sống mình với niềm tin tưởng tuyệt đối trong việc phuc vụ Đấng Cứu 

Thế. Xin ngài giúp chúng ta trở thành những người bảo vệ sự sống, khi cuộc sống bắt đầu cũng 

như khi kết thúc và trong suốt thời gian chúng ta sống trên mặt đất này, nơi mà sự sống của nhiều 

người bị đe dọa, bất an và hạ thấp. Chúng ta cầu xin Thánh Giuse khích lệ chúng ta trong cuộc 

sống mình cùng với Chúa qua lời bầu cử và gương sáng của ngài đồng thời là người bảo trợ cho 

tất cả những ai đang gặp gian nan khốn khó.   

 

Kính chào ngài, người gìn giữ Đấng Cứu Thế 

Bạn trăm năm Đức Maria Nữ Trinh 

Dưới sự bảo trợ của ngài, Thiên Chúa đã trao Con Một Người 

Mẹ Maria đã đặt niềm tin vào ngài 



 
 

 

Nơi ngài, Đức Kito đã trở nên người phàm 

 

Lạy thánh Giuse, xin ngài cũng làm cha của chúng con 

Xin dẫn dắt chúng con trên mọi nẻo đường của cuộc sống 

Xin ban cho chúng con ân sủng, tình yêu và lòng can đảm 

Xin gìn giữ chúng con khỏi mọi sự dữ. Amen 
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