
LÁ THƯ MỤC VỤ 
Mỗi lần Giáng Sinh về là lại thấy hình ảnh của Hài Nhi Giêsu nằm mỉm cười với Đức Maria và 
Thánh Giuse quỳ hai bên trong hang đá Belem.  Khung cảnh thật lãng mạn và thơ mộng nên 
làm cho chúng ta dễ quên mất thực tế đời thường của các Ngài. Nhất là chúng ta quên đi mất 
rằng “Thánh Gia” suýt chút nữa không có, nếu ngày ấy chàng thanh niên Giuse lắc đầu không 
chấp nhận lời đề nghị của Thiên Chúa qua lời thiên sứ trong giấc mơ mà cưới Maria về làm vợ 
và nhận thai nhi trong bụng Maria làm con dù đó không phải là con mình. 

 
Bài Phúc Âm của Chúa Nhật tuần này cho chúng ta biết về cuộc tranh đấu với bản thân để nói tiếng “xin vâng” 
bằng hành động dũng cảm của Giuse.  Ông đã bối rối, đau khổ khi thấy vị hôn thê nết na của mình mang thai, 
dù Maria chưa về chung sống với ông, dù chưa làm đám cưới. Ông không muốn tố cáo Maria vì tội ngoại tình, 
nhưng ông không thể lấy Maria làm vợ, với thai nhi trong bụng không phải của ông. Cuối cùng ông chọn giải 
pháp là chia tay bà một cách kín đáo. Như thế ông hy vọng sẽ bảo vệ được danh dự và an toàn cho Maria.  
 
Nhưng Thiên Chúa Cha cần Giuse, cần một người cha nhân loại cho Con mình. Con Thiên Chúa không thể sinh 
ra trong một gia đình không cha. Người cha rất cần cho sự phát triển quân bình của đứa trẻ và Maria cũng cần 
một chỗ dựa và cũng không thể một mình nuôi con. Qua sứ thần Thiên Chúa mời gọi Giuse cộng tác vào 
chương trình cứu độ của Người. Lời mời quan trọng này chờ nơi Giuse một tiếng Xin Vâng. Như thế đâu phải 
Thiên Chúa chỉ cần tiếng Xin Vâng của Maria là đủ đâu! Giuse có thể khước từ lời mời vì thấy mầu nhiệm khó 
hiểu và khó tin. Làm sao quyền năng Thánh Thần làm có thể làm cho Maria mang thai? Nhưng cuối cùng thì 
Giuse gật đầu, ta đoán lúc ấy Thiên Chúa cũng thở phào nhẹ nhõm. Giuse đã làm y như lời sứ thần truyền cưới 
Maria về làm vợ và nhận thai nhi làm con mình. (Mt 1:18-24) 
 
Tiếng Xin Vâng của Giuse quá quan trọng cho kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa, nhờ đó Con Thiên Chúa đàng 
hoàng bước vào cuộc đời, có một mái nhà, có mẹ, có cha, có tên, có tuổi. Thánh Giuse đã đóng trọn vai trò của 
mình thật xuất sắc cho đến độ người làng Nazareth tưởng Chúa Giêsu là con ruột của ngài khi hỏi nhau: “Ông 
này không phải là con ông Giuse đó sao? (Lc 4:22) Là chồng nhưng không phải chồng thật. Là cha nhưng không 
phải cha thật. Thế mà thánh Giuse đã là một người chồng và một người cha thật gương mẫu. Sống âm thầm kín 
đáo chu toàn nhiệm vụ Chúa trao dù không hiểu hết những điều mà Thiên Chúa muốn mình thi hành. 
 
Truyền thông Công giáo cho hay, vào chiều ngày Chúa nhật 1-12, khi đến thăm thị trấn Greccio, cách Roma 96 
km về phía bắc và cầu nguyện ngay tại nơi thánh Phanxicô đã dựng hang đá Giáng sinh đầu tiên trong lịch sử, 
ĐTC Phanxicô đã ký Tông thư “Admirabile Signum” (Dấu chỉ tuyệt vời) để giải thích về ý nghĩa của hang đá 
Giáng sinh. Tông thư sau khi giải thích về ý nghĩa của hang đá ngài có nhắc nhở mọi người đừng quên “Trong 
hang đá có Mẹ Maria và thánh Giuse. Mẹ Maria là “chứng tá của sự hoàn toàn phó thác trong đức tin theo 
thánh ý Chúa” và thánh Giuse cũng thế, “là người không mệt mỏi chăm sóc và bảo vệ Thánh gia”.    
 
Maria và Giuse là hai người được Thiên Chúa chọn để làm cho chương trình cứu độ nhân loại được thực hiện. 
Chúng ta thử tưởng tượng nếu không có tiếng Xin Vâng của Maria và Giuse thì điều gì sẽ xảy ra cho nhân loại 
đang cần ơn cứu độ? Cả hai lời Xin Vâng của Maria và Giuse đều quan trọng cho chương trình của Thiên Chúa. 
Nên mỗi khi chúng ta sung sướng đến với máng cỏ để chiêm ngắm Hài Nhi Giêsu và Mẹ đồng trinh của Ngài 
chúng ta đừng quên Thánh Giuse và sự cộng tác tận tình tuyệt vời của ngài trong chương trình cứu độ của 
Thiên Chúa.  
 
Có thể Thiên Chúa vẫn ‘báo mộng’ cho chúng ta qua những giấc mơ về tương lai của chúng ta và mời gọi chúng 
ta cộng tác với Ngài trong chương trình cứu độ. Chúng ta có dám bỏ đi giấc mơ của mình như Maria và Giuse 
không? Giuse và Maria đã mơ một mái ấm hạnh phúc bên nhau với những đứa con kháu khỉnh như bao thanh 
niên thiếu nữ Do Thái thời bấy giờ, thế mà vì lời mời gọi của Thiên Chúa, hai đấng đã bỏ đi giấc mơ bình thường 
đó, để cộng tác với Thiên Chúa Cha, cho Con Thiên Chúa được sinh ra làm người như bao người bình thường, 
dù rằng Ngài cũng vừa tuyệt đối khác thường vì được thụ thai bởi quyền năng của Thánh Thần. 
 
Thiên Chúa chỉ ở-với-chúng-ta, chỉ có thể là ‘Emmanuel’, nếu có những tấm lòng biết xin vâng như Mẹ Maria và 
thánh Giuse. Thiên Chúa vẫn cần tấm lòng người mẹ biết cưu mang như Mẹ Maria, và tấm lòng người cha dám 
chịu trách nhiệm như thánh Giuse để Chúa Giêsu có chỗ đứng hợp pháp trong thế giới này. Chúng ta có dám 
Xin Vâng như hai đấng không?                                                                                                         Lm Nguyễn Mộng Huỳnh                                        


