
LÁ THƯ MỤC VỤ 
 

Mùa Giáng Sinh lại về và chúng ta lại thấy hang đá, các con chiên và bò, lừa bao quanh Chúa 

Hài Đồng đang nằm trong máng cỏ mỉm cười giang tay chào đón mọi người. Hai bên máng cỏ 

là hai nhân vật không thể thiếu trong Mầu Nhiệm Nhập Thể: Mẹ Maria và Thánh Giuse. 

Chúng ta thường thấy vai trò nổi bật của Đức Maria trong câu chuyện Giáng Sinh, còn vai của 

Thánh Giuse chỉ là vai phụ ít được chú ý.  

 

Câu chuyện Giáng Sinh trong Phúc Âm Luca của Chúa Nhật tuần này bắt đầu với câu chuyện 

Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến ngỏ lời mời trinh nữ Maria, người đã được cha mẹ đính 

hôn cho một người tên Giuse, cộng tác với Ngài trong chương trình cứu độ con người. Sau 

thắc mắc, “Việc đó (mang thai) xảy đến thế nào được, vì tôi không biết đến người nam” và được sứ thần giải đáp 

thỏa đáng, cô trinh nữ trẻ liền thưa “Xin vâng như lời thiên sứ truyền”. 

 

Còn câu chuyện Giáng Sinh trong Phúc Âm Mátthêu lại bắt đầu với câu chuyện của Giuse khi biết Maria mang 

thai trước khi về chung sống với mình nên đã “định tâm lìa bỏ bà cách kín đáo”. Nhưng Giuse được sứ thần hiện 

đến trong giấc mơ bảo ông: “Hỡi Giuse, con vua Đavít, đừng ngại nhận Maria về nhà làm bạn mình, vì Maria 

mang thai là bởi phép Chúa Thánh Thần”, thế là ông “xin vâng” bằng việc tổ chức lễ cưới để chính thức hóa vai 

trò làm cha của đứa bé mà ông sẽ đặt tên là Giêsu. Đây là một hành động can đảm và anh hùng vì dù chỉ được 

mạc khải trong giấc mơ mà ông đã ‘dám say yes’ để cưới người vợ chưa cưới đã mang bầu về làm vợ. Nếu 

không có việc “xin vâng” bằng hành động của ông, thì dù ông có lìa bỏ Maria cách kín đáo, hậu quả của việc này 

sẽ trở nên khó lường đối với Maria. Có thể sẽ là án tử cho cả hai mẹ con. 

 

Vì thế, tuy thánh Giuse là vai phụ nhưng là một vai phụ rất quan trọng trong chương trình cứu độ của Thiên 

Chúa. Ngài là người không nói mà chỉ âm thầm “làm theo thánh ý Thiên Chúa” mang Đức Maria về làm vợ để 

hợp thức hóa vai trò làm chồng Đức Maria và làm cha đứa bé trong bụng Đức Maria, dù không phải con mình.  

Do đó, “Sau Đức Maria, mẹ Thiên Chúa, không có thánh nào có vị trí cao trong giáo huấn như Thánh Giuse, bạn 

thanh sạch của Đức Mẹ.” Trong suy nghĩ này, ngày thứ ba 8 tháng 12 vừa qua, Đức Phanxicô công bố một tông 

thư dành riêng cho Thánh Giuse với tựa đề “Trái tim người cha” Patris Corde. Đức Phanxicô cho biết ý tưởng 

về tông thư này đã “chín muồi trong những tháng đại dịch.”  Dưới đây là vài điểm tóm tắt của Tông Thư “Trái 

Tim Người Cha” lấy từ Internet: 

“Từ những ngày đầu Kitô giáo, Thánh Giuse thực sự là người cha luôn được các Kitô hữu yêu mến, 

người đã hiến cuộc đời mình thành cuộc đời phục vụ, hy sinh cho mầu nhiệm Nhập thể. Trong khi thế giới bị 

Covid tác động, tất cả chúng ta có thể thấy nơi Thánh Giuse con người không được chú ý đến, con người hiện 

diện hàng ngày, kín đáo và ẩn mình, người cầu bàu, nâng đỡ và hướng dẫn trong những giây phút khó khăn.” 

Trong suốt tông thư Trái tim người cha, Đức Phanxicô mời gọi chúng ta theo gương Thánh Giuse, đặc 

biệt trong lúc khó khăn này. Trong khi có thể có “thất vọng” và “nổi loạn”, người thợ mộc thánh thiện mời gọi 

chúng ta “để qua một bên các lý lẽ, nhường chỗ cho những gì xảy ra” và đón nhận nó. Vì vậy, ngay cả khi có 

những tình huống có vẻ “không thể cứu vãn được”, cuộc sống vẫn cho thấy một “ý nghĩa ẩn giấu”: “Cuộc sống 

của mỗi người có thể bắt đầu lại một cách kỳ diệu nếu chúng ta can đảm sống theo những gì Tin Mừng nói với 

chúng ta.”  

Đứng trước các khó khăn, Thánh Giuse mời gọi chúng ta hãy có “lòng can đảm sáng tạo” – một thành 

ngữ Đức Phanxicô thường nói trong những tháng gần đây khi đối diện với việc không thể cử hành thánh lễ công 

cộng – và tin rằng, dù “sự kiêu ngạo và bạo lực của những kẻ thống trị trần gian, Thiên Chúa luôn có cách để 

thực hiện chương trình cứu độ của Ngài”. Người hướng dẫn chúng ta trước đại dịch, Thánh Giuse cũng là bổn 

mạng của những ai đón nhận người khác “không loại trừ” và là “thánh bảo trợ đặc biệt cho tất cả những ai phải 

rời bỏ xứ sở vì chiến tranh, hận thù, bắt bớ và khốn khổ.” 

Đức Phanxicô nhấn mạnh: “Mỗi người đang túng thiếu, mỗi người nghèo, mỗi người đau khổ, mỗi người 

hấp hối, mỗi người ngoại quốc, mỗi tù nhân, mỗi người bệnh là “Hài nhi” mà Thánh Giuse tiếp tục bảo vệ”. Đó 

là lý do Đức Phanxicô quyết định ban hành “Năm Thánh Giuse” cho đến ngày 8 tháng 12 năm 2021. Theo sắc 

lệnh của Tòa ân giải tối cao, “thông qua lời cầu nguyện và những việc làm tốt lành”, sự kiện này nhằm có được 

sự giúp đỡ của Thánh Giuse, cũng như có được “sự an ủi và nhẹ lòng khi đối diện với những cực hình nghiêm 

trọng của con người và xã hội ngày nay đang chiếm lấy thế giới đương đại”.  

 

Trong Mùa Giáng Sinh năm nay, chúng ta hãy cùng với toàn thể Giáo Hội, cầu xin Thánh Giuse phù hộ và chở 

che chúng ta như xưa ngài đã bảo vệ Đức Mẹ và Chúa Giêsu vượt qua cuộc bách hại của vua Hêrôđê khi chạy 

trốn qua Ai Cập và đưa các Ngài trở về quê Nazarét bình an.       
            Lm Nguyễn Mộng Huỳnh                                       


