
THÁNH CẢ GIUSE BẢO TRỢ GIA ĐÌNH VÀ NGƯỜI TẬN HIẾN (THÁNH GIA-THẤT/C) 

 

LỜI CHÚA: Luca 2,41-52. Hằng năm Cha Mẹ Đức Chúa GIÊSU có 

thói quen lên Giêrusalem để mừng Lễ Vượt Qua. Lúc bấy giờ 

Đức Chúa GIÊSU lên mười hai tuổi, Cha Mẹ Người đã lên 

Giêrusalem, theo tục lệ mừng ngày lễ Vượt Qua. Và khi những 

ngày lễ đã hoàn tất, hai Ông Bà ra về, Trẻ GIÊSU đã ở lại 

Giêrusalem mà Cha Mẹ Người không hay biết. Tưởng rằng 

Người ở trong nhóm các khách đồng hành, hai Ông Bà đi được 

một ngày đàng, mới tìm kiếm Người trong nhóm bà con và 

những kẻ quen biết. Nhưng không gặp thấy Người, nên hai 

Ông Bà trở lại Giêrusalem để tìm Người. Sau ba ngày, hai Ông 

Bà gặp thấy Người trong đền thờ đang ngồi giữa các thầy tiến 

sĩ, nghe và hỏi các ông. Tất cả những ai nghe Người nói, đều 

ngạc nhiên trước sự hiểu biết và những câu Người đáp lại. 

Nhìn thấy Người, hai Ông Bà đã ngạc nhiên, và Mẹ Người bảo 

Người rằng: ”Con ơi, sao Con làm cho Cha Mẹ như thế? Kìa 

Cha Con và Mẹ đây, đã đau khổ tìm Con”. Người thưa với hai 

Ông Bà rằng: ”Mà tại sao Cha Mẹ tìm Con? Cha Mẹ không biết rằng Con phải lo công việc của CHA Con 

ư?” Nhưng hai Ông Bà không hiểu lời Người nói. Bấy giờ Người theo hai Ông Bà trở về Nagiarét, và 

Người vâng phục hai Ông Bà. Đức MARIA Mẹ Người ghi nhớ những việc đó trong lòng. Còn Đức Chúa 

GIÊSU thì tiến tới trong sự khôn ngoan, tuổi tác và ân sủng, trước mặt THIÊN CHÚA và loài người. 

SUY NIỆM 

Chúa Nhật đầu tiên sau Lễ Giáng Sinh được dành để cử hành Lễ Thánh Gia-Thất: Đức Chúa GIÊSU, Đức 

Mẹ MARIA và Thánh Cả GIUSE. Hôm nay xin hướng tâm trí chiêm ngắm gương mặt và sự thánh thiện 

tuyệt hảo của Thánh Cả GIUSE. Ngài chính là Quan Thầy của Giáo Hội Công Giáo Hoàn Vũ và của Giáo Hội 

Công Giáo Việt Nam thân yêu. 

Tín hữu Công Giáo biết rõ và sùng kính cách riêng Đức Nữ Trinh Rất Thánh MARIA. Đức Mẹ là Mẹ THIÊN 

CHÚA và là Đấng Đồng Công Cứu Chuộc. Đức Mẹ là Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội và là ”Đấng đầy ân phúc 

vì có THIÊN CHÚA ở cùng” (Luca 1,28). Trong khi đó Thánh Cả GIUSE được ca tụng dưới tước hiệu Người 

Công Chính. Cùng với đức tính Công Chính chắc chắn Thánh Cả GIUSE trổi vượt về mọi nhân đức, đặc 

biệt là khiết tịnh và khiêm tốn. Vì thế THIÊN CHÚA đã tuyển chọn Thánh Cả GIUSE làm Vị Bảo Trợ cho 

Đức Nữ Trinh Rất Thánh MARIA và Đức Chúa GIÊSU - Ngôi Hai THIÊN CHÚA nhập thể làm người - nơi căn 

nhà Nagiarét. 

Giống như bao thọ sinh khác ở trần gian, Thánh Cả GIUSE mang nơi bản thân mọi gánh nặng của thân 

xác yếu hèn. Nhưng ngày qua ngày Thánh Cả vượt thắng tất cả và tiến đến bậc trọn lành để làm đẹp 



lòng THIÊN CHÚA. Tín hữu Công Giáo Việt Nam quả thật có lý khi 

dành riêng cho Thánh GIUSE tước hiệu Thánh Cả! Thánh Cả GIUSE 

đứng ngay sau Đức Mẹ MARIA trong chương trình cứu độ của 

THIÊN CHÚA. 

Thánh Cả GIUSE nên thánh trong điều kiện sống khiêm hạ và ẩn kín 

nhất. Có thể liệt kê các nhân đức anh hùng của Thánh Cả GIUSE 

như: khiết tịnh, chính trực, nhẫn nại và thanh thản trong nếp sống 

của một người thợ mộc bình-dị và cần-cù. Thánh Cả GIUSE nên 

thánh trong từng biến cố của cuộc đời. Ngài luôn luôn chu toàn 

bổn phận và nhất là mau mắn thi hành thánh ý THIÊN CHÚA. 

Thánh Sử Matthêu ghi lại hai lần Sứ Thần Chúa đến báo mộng cho 

Thánh Cả GIUSE biết phải hành xử như thế nào đối với Đức Trinh 

Nữ MARIA và Hài Nhi GIÊSU. Nếu Thánh Cả GIUSE không phải là 

người công chính và là người thánh thiện thì hẳn đã không được 

Ánh Sáng Trời Cao soi chiếu và hướng dẫn như thế! 

Trong biến cố Trẻ GIÊSU đã ở lại Giêrusalem mà Cha Mẹ Người không hay biết, Thánh Cả GIUSE đã cùng 

với Đức Mẹ MARIA tức tốc quay trở lại Giêrusalem để tìm kiếm. Và khi tìm thấy Trẻ GIÊSU thì cả hai Ông 

Bà thật ngạc nhiên, nhưng không phải Thánh Cả GIUSE lên tiếng trước mà là Đức Mẹ. Thánh Cả GIUSE 

tôn trọng quyền ưu tiên của Đức Mẹ. Bởi vì, chính Đức Mẹ MARIA mới là Hiền Mẫu của Đức Chúa GIÊSU. 

Thánh Cả GIUSE chỉ là Người được THIÊN CHÚA đặt làm Đấng Bảo Trợ như lời Sứ Thần Chúa hiện ra báo 

mộng với Thánh Cả GIUSE rằng: ”Hãy trỗi dậy đem Hài Nhi GIÊSU và Mẹ Người trốn sang Ai Cập và cứ ở 

đó cho đến khi tôi báo lại” (Matthêu 2, 13). Và đối với Thánh Cả GIUSE thì Đức Mẹ MARIA và Đức Chúa 

GIÊSU là hai đối tượng quý trọng thân thương nhất, là TẤT CẢ cho Thánh Nhân. Mọi sự còn lại chỉ là phụ 

thuộc hoặc chỉ là bèo bọt chóng qua. 

Giáo Hội Công Giáo tôn kính Thánh Cả GIUSE là Đấng Quan Thầy, là Vị Bảo Trợ đặc biệt Các Gia Đình, các 

tầng lớp thợ thuyền và nhiều hạng người khác nữa trong đó có những người hấp hối. Thế nhưng tín hữu 

Công Giáo không bao giờ quên rằng Thánh Cả GIUSE không phải chỉ bảo trợ gia đình, công nhân và người 

hấp hối. Thánh Cả GIUSE còn là Đấng Bảo Trợ cách riêng các Linh Hồn Tận Hiến, những người quyết định 

dâng hiến cuộc đời phụng sự THIÊN CHÚA trong bậc đồng trinh. Thánh Cả GIUSE đúng thật là mẫu 

gương cho bậc tu trì, những người độc thân vì Nước Trời. Ai là người trổi vượt hơn Thánh Cả GIUSE 

trong việc mau mắn phụng sự THIÊN CHÚA? Bởi lẽ Thánh Cả GIUSE luôn luôn chấp nhận tất cả, khước 

từ tất cả, chịu đựng tất cả và hoàn thành tất cả với trọn tâm lòng trong trắng, vui tươi và nhanh 

nhẹn? 

Lạy Thánh Cả GIUSE, Đấng Bảo Trợ thầm lặng và tận tụy của Đức Chúa GIÊSU và Đức Mẹ MARIA, xin 

cho con được ơn sống thánh và chết lành như Thánh Cả. Amen. 

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt 

 


