
BẢO TRỢ QUYỀN NĂNG CỦA THÁNH CẢ GIUSE 

 

Thánh Luigi Orione (1872-1940) người Ý và là sáng lập viên Hội 

Dòng gồm 2 ngành nam nữ chuyên lo công tác bác ái. Ngành nam 

”Tiểu Công Trình THIÊN CHÚA Quan Phòng” và ngành nữ ”Tiểu 

Muội Thừa Sai Bác Ái”. Lúc sinh thời, thánh Luigi Orione đặc biệt 

sùng kính Thánh Cả GIUSE. Câu chuyện sau đây do chính thánh 

nhân kể lại. 

Tháng 3 năm 1900 chúng tôi cần rất nhiều tiền để thanh toán các 

món nợ. Chúng tôi liền phó thác tất cả cho Thánh Cả GIUSE. Ngài 

vừa là Vị Luật Sư vừa là Đấng Quản L{. Hay nói đúng hơn, Thánh Cả 

GIUSE là Vị Bảo Trợ các Cộng Đoàn Tu Sĩ của chúng tôi giống y như 

ngày xưa Ngài từng bảo trợ Thánh Gia Nagiarét. 

Hồi ấy người giữ cửa là chủng sinh Zanocchi vừa nhập dòng mấy 

tháng, người mà sau này sẽ trở thành Bề Trên các Cộng Đoàn của 

chúng tôi bên Hoa Kz. Để thử nhân đức của tu sinh trẻ, tôi giao cho Zanocchi nhiệm vụ canh cổng tu 

viện. 

Năm 1900 ấy, chúng tôi đang trong tháng 3, tháng dâng kính Thánh Cả GIUSE. Vậy mà, thay vì nhận tiền 

trợ giúp, chúng tôi lại phải trả nợ. Hết chủ nợ này tới chủ nợ khác lần lượt đến đòi tiền, không cách nào 

thoát khỏi! Cho đến một ngày cũng trong tháng 3 này, một vị khách xuất hiện nơi cửa Tu Viện. Tôi đang 

ở trên lầu. Người này hỏi: 

- Bề Trên nhà đang ở đâu? 

Chủng sinh canh cổng ba chân bốn cẳng chạy thẳng lên lầu và thưa: 

- Có một người khách muốn nói chuyện với Cha! 

Tôi hỏi ngay: 

- Ai vậy? Có phải chủ nợ không? 

Chú gác cửa trả lời: 

- Thưa Cha con không biết! 

Tôi hỏi dồn dập: 

- Phải ông bán thịt không? Hay là người bán sữa? 

Chú này thưa: 



- Con không biết! 

Tôi lại hỏi: 

- Ông không nói ông là người bán gạo hay bán muối sao? 

Chủng sinh lắc đầu thưa: 

- Ông không nói gì hết! 

Tôi hỏi câu cuối cùng: 

- Vậy con chưa bao giờ trông thấy ông ta sao? 

Chú Zanocchi đáp: 

- Con chưa bao giờ thấy ông ta. 

Tôi lo âu nói: 

- Thôi rồi, chắc chắn ông là chủ nợ đến đòi tiền đây! 

Hồi ấy trong nhà chúng tôi có khoảng 200 người. 

Tôi lẩm bẩm một mình: 

- Thật là đại họa!!! Hết chủ nợ này tới chủ nợ kia. Một chủ nợ vừa ra khỏi cửa thì tức khắc một chủ nợ 

khác bước vào. Làm thế nào bây giờ??? Nhưng mọi việc phải được tiến hành! 

Tôi nhớ rõ câu chuyện diễn tiến như sau. 

Tôi bước nhanh xuống cầu thang và đối diện ngay với một người đàn ông ăn mặc giản dị với chòm râu 

ngắn màu hung hung. Người khách nói với tôi: 

- Cha là Bề Trên nhà phải không? Tôi có ở đây một số tiền! 

Vừa nói ông vừa đưa ra một phong bì thật lớn. 

Tôi vẫn còn như trông thấy quang cảnh trước mắt, y như thể mới xảy ra hồi sáng nay vậy! Như thường 

lệ, khi nhận một món tiền tôi phải hỏi cho biết phải làm gì: Chẳng hạn phải dâng bao nhiêu Thánh Lễ, 

hoặc phải sử dụng như thế nào theo đúng { của vị ân nhân? 

Vị khách trả lời ngay: 

- Không cần phải làm gì hết! Việc duy nhất phải làm là tiếp tục CẦU NGUYỆN! 

Đây là vị khách tôi chưa bao giờ gặp. Ông lặng yên nhìn tôi giây lát rồi cúi đầu chào tôi và vội vã ra đi. Tôi 

muốn giữ vị khách ở lại lâu hơn, nhưng không hiểu tại sao tôi lại không có can đảm phản ứng gì hết. Sự 



hiện diện cùng lời nói và cung cách của vị khách như gieo vào lòng tôi 

một niềm vui khó tả. Và khi vị khách bước ra thì những người có mặt 

ở đó hôm ấy đồng thanh làm chứng: 

- Khuôn mặt của vị khách mang một nét đẹp thiên quốc! 

Thế là, tất cả chúng tôi cùng ùa nhau chạy theo vết chân vị khách để 

xem vị khách đi về hướng nào. 

Vị khách bước vài bước ra khỏi cửa rồi đi xuống phía vườn, nhưng rồi 

chúng tôi không thấy vị khách ở đâu cả: bên trái cũng không, bên phải 

cũng không, nơi hành lang cũng không mà trong nhà thờ cũng không. 

Trong sân trường chỉ có các học sinh đang chơi. Chúng tôi tức tốc sai 

học sinh nhanh chân chạy theo vị khách, nhưng vô ích! Không thấy 

bóng dáng vị khách nơi đâu cả. Chúng tôi cảm thấy thật hoang mang. 

Đúng thật vị khách không có dáng dấp một người thường. Rồi vừa ra khỏi nhà đã biến mất không để lại 

dấu vết nào! 

Liền sau đó Đức Cha Novelli đến thăm và chúng tôi kể cho ngài nghe câu chuyện vừa xảy ra. Đức Cha nói 

ngay: 

- Đúng là Thánh Cả GIUSE! Đích thật là Thánh Cả GIUSE! Chính Thánh Cả GIUSE muốn an ủi khích lệ tất 

cả anh chị em! 

Phần chúng tôi, dĩ nhiên chúng tôi tin chắc chắn đó là Thánh Cả GIUSE. 

Hẳn anh chị em tò mò muốn biết trong phong bì chứa bao nhiêu tiền phải không??? Anh chị em chỉ cần 

biết một điều này là: Cần phải trả ngay nhiều món nợ mà món nợ nào cũng lớn hết! Chúng ta hãy luôn 

luôn tri ân Thánh Cả GIUSE. 

... Đức Chúa GIÊSU KITÔ lên tiếng phán dạy: ”Thật, Thầy bảo thật anh chị em: Người CON không thể 

tự mình làm bất cứ điều gì, ngoại trừ điều Người thấy Đức Chúa CHA làm; vì điều gì Đức Chúa CHA 

làm, thì Người CON cũng làm như vậy. Quả thật, Đức Chúa CHA yêu Người Con và cho Người CON 

thấy mọi điều mình làm, lại sẽ còn cho Người CON thấy những việc lớn lao hơn nữa, khiến chính anh 

chị em cũng phải kinh ngạc. Đức Chúa CHA làm cho kẻ chết sống lại và ban sự sống cho họ thế nào, thì 

Người CON cũng ban sự sống cho ai tùy ý. Quả thật, Đức Chúa CHA không xét xử ai, nhưng đã ban cho 

Người CON mọi quyền xét xử, để ai nấy đều tôn kính Người CON như tôn kính Đức Chúa CHA. Kẻ nào 

không tôn kính Người CON, thì cũng không tôn kính Đức Chúa CHA, Đấng đã sai Người CON. Thật, 

Thầy bảo thật anh chị em: Ai nghe lời Thầy và tin vào Đấng đã sai Thầy, thì có sự sống đời đời và khỏi 

bị xét xử, nhưng đã từ cõi chết bước vào cõi sống” (Gioan 5,19-24). 

(”Don Orione oggi”, Rivista mensile della Piccola Opera della Divina Provvidenza, Anno CIV, n.3, Marzo 

2009, trang 14) 
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