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LỜI GIỚI THIỆU

Vào đầu thế kỷ XX, việc phát hiện và ấn hành các văn liệu đạo đức của nữ tu
Maria Cecilia
Baij – có thời là bề trên của nữ đan viện thánh Phêrô thuộc dòng Biển đức tại
Montefiascone – đã được công nhận là một cống hiến quan trọng cho di sản văn
chương về nếp sống đan tu và thần bí Công Giáo.

Trong số các thủ bản của mẹ bề trên Maria Cecilia Baij đã được phát hiện, có
quyển Tự
Thuật của chính mẹ; và nhờ đó, chúng ta được biết mẹ Maria Cecilia Baij là một
ánh sáng rạng rỡ nhưng ẩn khuất lạ lùng, và sau cùng, đã tắt hẳn vào lễ Hiển
Linh, ngày 6 tháng 1 năm 1766. Ánh sáng ấy đã được tỏ ra cho một thế hệ hoàn
toàn mới trong một cuộc hiển linh hoặc một biểu dương mới về tinh thần.

Tất cả câu chuyện đã được khởi đầu vào tháng 7 năm 1900. Khi ấy, linh mục
Dom
Willibrord van Heteren , một đan sĩ Biển đức thuộc đan viện Maredsous, đã đến
thăm tàng thư của đan viện thánh Phêrô tại Montefiascone. Ngay từ đầu, Ngài
để ý đến các thủ bản của mẹ Maria Cecilia Baij, mà cho đến lúc ấy rõ ràng vẫn
chưa được ai cho là có gì đặc biệt đáng phải quan tâm.

Sự quan tâm của linh mục Dom Willibrord đối với các thủ bản ấy đã trở nên
rõ rệt hơn.
Một năm sau, tức là năm 1901, cha đã cho phát hành một tài liệu tóm tắt cuộc
đời của mẹ Maria Cecilia Baij về một vài tác phẩm của mẹ. Đó là công bố đầu
tiên về sự kiện phát hiện các di cảo của mẹ Maria Cecilia Baij. Tuy nhiên, đó mới



chỉ là một phần sưu tập nhỏ từ một vài tác phẩm của mẹ bề trên Maria Cecilia
Baij mà thôi.

Hai mươi năm sau, hoàn toàn không biết gì về cuộc phát hiện và những tài
liệu của cha Dom Willibrord đã phát hành tại Pháp liên quan đễn phát hiện ấy,
linh mục tiến sĩ Peter Bergamaschi, linh hướng của chủng viện Montefiascone,
cũng đến tàng thư của đan viện thánh Phêrô để tìm kiếm tư liệu về cuộc đời một
vị bản quyền địa phương là hồng y Marcantonio Barbarigo. Các thủ bản của nữ
tu Maria Cecilia Baij đã thu hút được sự chú ý của vị học giả này, và được ngài
toàn tâm tìm hiểu. Ngày 17 tháng 3 năm 1920, trong buổi được Đức Benedict
XV tiếp kiến tư, Cha Bergamaschi đã tường trình việc phát hiện các thủ bản và
đệ lên Đức Thánh Cha một tài liệu chi tiết về bản chất và giá trị của các thủ bản
ấy. Đức Thánh Cha đã khuyến khích cha Bergamaschi xúc tiến công việc phát
hành các văn liệu ấy.

Những tác phẩm đầu tiên được ấn hành bằng nguyên bản tiếng Ý gồm có:
Vita Tnterna di Gesu- Cuộc Sống Nội Tâm Chúa Giêsu Kitô, gồm 7 tập; Vita di
S. Giuseppe – Cuộc Đời Thánh Cả Giuse; và sau đó là Vita di S . Giovanni
Battista – Cuộc Đời Thánh Gioan Tẩy Giả.

Đến năm 1923, cha Bergamaschi còn cho ấn hành quyển Vita della Serva di
Dio Donna
Maria Cecilia Baij – Cuộc Đời Đầy Tớ Chúa Maria Cecilia Baij (Viterbo, G.
Agnesotti), gồm hai tập dầy. Tuy nhiên, bộ sưu tập lớn gồm nhiều thư từ của mẹ
bề trên Maria Cecilia Baij hiện nay vẫn chưa được ấn hành.

Điều đáng nói là chính trong tháng kính Thánh Giuse (Tháng 3 năm 1920 ).
Đức Benedict XV đã thúc giục cha Bergamaschi xúc tiến việc ấn hành các văn
liệu của nữ tu Maria Cecilia Baij. Sự kiện ấy và những gì xảy ra sau đó dường
như cho thấy rằng Thánh Cả Giuse, vị thánh sống cuộc đời mai ẩn , đã góp phần
thúc đẩy việc phát hành quyển Cuộc Sống Nội Tâm Chúa Giêsu Kitô , và cả



quyển tiểu sử ghi lại cuộc đời của chính Ngài, một cuộc đời trước đó vẫn ẩn
khuất phía sau ánh sáng rạng rỡ của Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria, hai thành
viên khác của Thánh Gia.

Linh mục tiến sĩ Bergamaschi xác tín rằng sự kiện mặc khải về cuộc sống nội
tâm của Chúa Giêsu và cuộc đời Thánh Cả Giuse thực sự là một hiện tượng siêu
nhiên đích thực; và vì thế, nhất định nội dung của hai quyển sách này sẽ được
công nhận có nguồn gốc hoàn toàn siêu nhiên. Trong khi đó, linh mục J, de
Fonck, một học giả Thánh Kinh danh tiếng, viết trong quyển Biblica (1992,pp.

97-100), đã cho rằng một ý kiến như thế là điều không thể chấp nhận được (x.

Dictionary e Spiritualite, Vol. 1, p.1191).
Cha Fonck đã nêu ra những điểm có vẻ mâu thuẫn giữa các lời của mẹ bề

trên Maria
Cecilia Baij với các trình thuật tương ứng trong Thánh Kinh. Chẳng hạn, Ngài
trưng dẫn lời mẹ Maria Cecilia Baij đã kể trong quyển Cuộc Sống Nội Tâm
Chúa Giêsu Kitô và quyển Cuộc Đời Thánh Cả Giuse, Trẻ Giêsu đã được tìm
thấy trong Đền Thờ lúc đang giải thích Thánh Kinh và minh chứng Đấng Cứu
Thế đã đến. Mẹ Maria Cecilia Baij viết: “Trong khi đó, trẻ Giêsu đã kết thức bài
nói của mình, và được mọi người vỗ tay tán thưởng” (Cuộc Đời Thánh Cả Giuse,

chương 53).
Cha Fonck cho đó là một sai biệt quan trọng với Phúc Âm, vì Phúc Âm kể:

“Họ tìm thấy Người trong Đền Thờ, đang ngồi giữa các thầy tiến sĩ mà nghe và
hỏi họ” (Lc 2:46). Tuy nhiên, ngay trong câu liền sau đó, thánh Luca đã viết:
“Mọi kẻ nghe Người đều sửng sốt về trí thông minh và các lời Người đối đáp”.
Điều này hàm ý cho thấy các tiến sĩ Luật đã nêu lên nhiều câu hỏi cho Trẻ Giêsu,
và khi trả lời, nhất định Trẻ Giêsu đã trưng dẫn các lời nói tiên tri về Đấng Cứu
Thế hoặc đưa ra những kết luận riêng của Người khiến cử tọa phải thán phục và
vỗ tay tán thưởng. Như vậy, những điều mẹ bề trên Maria Cecilia Baij viết, dù



không được ghi lại minh nhiên, nhưng vẫn được hàm chứa trong Phúc Âm; và
như thế, chúng ta không nên nói ở đây có sự mâu thuẫn. Trong cuộc đời công
khai, nhiều lần Chúa Giêsu cũng muốn làm nổi bật các vấn đề bằng cách đặt câu
hỏi cho phe chống đối – giống như phương pháp truyền thụ “hỏi – đáp” của triết
gia Socrat – và rồi sau đó, Chúa mới đưa ra những tuyên ngôn sâu sắc và uy tín
của chính Người về các vấn đề ấy.

Hơn nữa, tài liệu kể lại cuộc đời Thánh Cả Giuse ở đây không cốt đưa ra một
văn liệu để chú giải hoặc một chứng cứ lịch sử, nhưng nhằm mục đích khuyến
thiện. Về phương diện này, quyển Cuộc Đời Thánh Cả Giuse đã thành công mỹ
mãn. Quyển sách phác họa người gia trưởng Thánh Gia dưới một ánh sáng tân
kỳ, tạo ra ấn tượng nơi trí óc và tâm hồn độc giả, và qua đó, giúp họ hoan hưởng
sự bình an và hòa thuận thiên đàng đã ngự trị tại Thánh Gia Nazareth.

Lm. Pascal P. Parente, S.T.D.

Giáo sư danh dự

Khoa Thần Học Tu Đức

Viện Đại Học Công Giáo Hoa Kỳ



DẪN NHẬP

(Trình bày một số sự kiện và những suy tư quan trọng liên quan đến các mặc

khải tư nói chung, cùng một số chi tiết và nhận định liên quan đến cuộc đời và

sự nghiệp của nữ tu Maria Cecilia Baij)

Nữ tu Maria Cecilia Baij không còn là một nhân vật xa lạ đối với các tín hữu
Công Giáo.
Quyển Cuộc Sống Nội Tâm Chúa Giêsu Kitô – một tác phẩm tương ứng với các thị
kiến của
chị Anna Catherine Emmerich – đã được chấp nhận, từ các tín hữu bình dân, các
học giả, kể cả những bậc thế giá nhất trong Giáo Hội. Sự thành công của công
trình ấy đã khích lệ chúng tôi tiếp tục phát hành một tác phẩm nữa, cũng của nữ
tu Maria Cecilia Baij, đó là quyển Cuộc Đời Thánh Cả Giuse.

Mẹ bề trên Maria Cecilia Baij đã sống như một người con của thánh phụ
Biển đức tại đan viện thánh Phêrô ở Montefiascone. Mẹ nhập dòng ngày 12
tháng 4 năm 1713, nhằm ngày lễ kính thánh Phêrô (vào thời ấy). Năm 1743, nữ
tu Maria Cecilia Baij được bầu chọn làm bề trên, và tại vị cho đến khi qua đời,
vào ngày 6 tháng 1 năm 1766. Đời sống thiêng liêng của mẹ Maria Cecilia Baij
tràn đầy các ân sủng và hoan lạc nội tâm, pha lẫn với những đợt quây quất của
ma quỷ và những thời gian khô lạnh, không một chút an ủi.

Mẹ Maria Cecilia Baij đã được đặc sủng chiêm niệm và năng lực nguyện gẫm
tuyệt vời, đến mức thường xuyên được sống trong tình trạng ngất trí. Tháng 5
năm 1729, Chúa Giêsu đã in vào trái tim của mẹ Maria Cecilia Baij các dấu tích
cuộc thương khó của Người. Chúa cũng truyền cho mẹ bề trên phải nói lại với



mọi người về tất cả những điều Chúa sẽ tỏ ra cho mẹ. Mẹ đã phải quyết liệt
chiến đấu với bản thân để thuận theo lời yêu cầu của Chúa. Nếu như cha linh
hướng không minh nhiên ban lệnh, có lẽ mẹ Maria Cecilia Baij đã không bao giờ
viết ra những điều này.

Khi mẹ Maria Cecilia Baij van xin Chúa Giêsu đừng mặc khải thêm gì cho
mình nữa, Chúa đã cho biết mẹ phải viết không những quyển Cuộc Sống Nội

Tâm của Người – vào thời điểm ấy, tác phẩm này vẫn chưa hoàn thành - mà còn
viết thêm một văn liệu nữa. Về vấn đề này, mẹ Maria Cecilia Baij đã kể lại như
sau: “Sau giờ hiệp lễ, tôi cảm thấy Thánh Cả Giuse yêu dấu đặt tay trên đầu tôi,
như một cử chỉ bao bọc và yêu thương dành cho tôi.” Thế rồi tôi thấy Thánh Cả
trong vinh quang rạng ngời, trên một ngai tòa cao sang, và Ngài phán với tôi:
“Hỡi ái nữ, con đã được Chúa Giêsu, Đức Maria và cha sủng ái một cách ngoại
thường. Chúa Giêsu đã tuyển chọn con để tỏ cho thế giới những điều liên quan
đến Cuộc Sống Nội Tâm của Người. Cùng với Chúa Giêsu, Mẹ Rất Thánh và
cha cũng chọn con để trình bày về cuộc đời của cha. Một phần thưởng trọng hậu
sẽ dành riêng cho con khi con thực hiện công việc này! Hơn nữa, con hãy an tâm
vì con sẽ viết rất trung thành, ghi lại mọi điều một cách trung thực”.

Mẹ Maria Cecilia Baij cho biết mẹ đã nài nỉ xin chước chuẩn công việc ghi
chép các sự kiện về cuộc đời Thánh Cả Giuse. Tuy nhiên, theo đức vâng lời, và
nhờ ơn thánh củng cố cũng như lời hứa phù trợ, mẹ đã bắt tay vào việc. Điều ấy
xảy ra vào ngày 23 tháng 1 năm 1736, nhằm ngày lễ kính Đức Maria kết hôn với
Thánh Giuse.

Thánh Giuse đã cho mẹ bề trên Maria Cecilia Baij được khỏi chứng đau tim
trầm trọng. Dù vậy, trong thời gian viết quyển Cuộc Đời Thánh Cả Giuse, mẹ vẫn
thường xuyên bị ức chế vì quá lo lắng. Tuy nhiên, Chúa Cứu Thế nhiều lần đã
đảm bảo cho mẹ Maria Cecilia Baij rằng những điều mẹ viết ra là hoàn toàn xác
thực.



Một ngày kia, sau khi hiệp lễ, mẹ Maria Cecilia Baij được nhìn thấy Chúa
Giê su mình đầy thương tích, và Chúa phán: “Con hãy nhìn xem tay, chân, và
cạnh sườn của Cha đây! Con đừng sợ, bởi vì chính Cha đang phán dạy con! Nhìn
vào tay Cha, con hãy nghĩ đến tài liệu Cha đang đòi con viết. Nhìn vào chân
Cha, con hãy nghĩ đến con đường Cha đang dẫn con đi, Nhìn vào cạnh sườn
Cha, con hãy nghĩ đến những ân huệ và ân sủng Cha đang trào đổ cho con. Vì
thế, con đừng sợ hãi gì cả, vì Cha ở đây với con”.

Vào khoảng trung tuần tháng 12 năm 1736, mẹ Maria Cecilia Baij đã viết
xong tài liệu Cuộc Đời Thánh Cả Giuse. Mẹ cho biết, vì chưa từng đọc qua một
quyển sách nào về Thánh Cả Giuse, nên mẹ chỉ ghi lại những điều Chúa Giêsu
nhân lành đã tỏ cho mẹ mà thôi. Mẹ Cecilia Baij nói rằng Chúa Giêsu đã thực
hiện công việc này giống như khi Chúa mặc khải những điều trong quyển Cuộc

Sống Nội Tâm Của Chúa Giêsu Kitô.
Mẹ Maria Cecilia Baij kể lại với mọi việc diễn ra rất kỳ diệu và phi thường;

đó là sự truyền đạt rất rõ ràng, nhưng cũng rất thiêng liêng. Mẹ nhận thức
không phải bằng đôi tai thể lý, nhưng vẫn hiểu được những lời vang lên tự nội
tâm. Từ những bức thư của mẹ Maria Cecilia Baij, người ta luận ra những cuộc
thông hiệp mẹ được lãnh nhận trước tiên đã tác động lên trí tưởng tượng, rồi lên
trí hiểu của mẹ.

Có thể có những ý kiến khác nhau muốn biết rõ phải chăng mọi điều được
ghi chép trong quyển Cuộc Sống Nội Tâm Của Chúa Giêsu Kitô và quyển Cuộc Đời

Thánh Cả Giuse – đều hoàn toàn do mặc khải, tức là không chứa một điều nào
do óc tưởng tượng của mẹ Maria Cecilia Baij. Quả thật, nhiều đoạn trong các tác
phẩm của mẹ Maria Cecilia Baij đã hậu thuẫn cho ý kiến tin rằng có những suy
tư và thêm thắt từ một ý tưởng tượng sinh động. Tuy vậy, quy luật chung về mặc
khải tư vẫn được áp dụng trong trường hợp này, tức là độc giả đừng nên tìm



kiếm trong các tác phẩm này cơ sở lịch sử của những sự kiện Thánh Kinh, cũng
đừng tìm kiếm mức độ chính xác lịch sử của mọi biến cố và điều đã được ghi lại.

Vì lý do ấy,chúng tôi đã loại bỏ hai chữ “mặc khải” ngay ở trang tựa đề, mặc
dù trong
nguyên bản tiếng Ý đã có như thế. Trong đời sống các thánh và các nhà thần bí,
vẫn có rất nhiều ảo tưởng đã được liên kiết một cách vô ý hoặc vô tình với
những mặc khải tư. Trong quyển Cẩm Nang Thần Bí, linh mục August Poulatin,
dòng Tên, đã nêu ra nguyên nhân chủ yếu dẫn đến các sai lầm. Cha cho rằng
“mặc khải trời cao đôi khi có thể bị chính thụ nhân hiểu sai. Về các sự kiện lịch
sử như cuộc sống và cuộc tử nạn của Chúa Kitô chẳng hạn, thường các thị kiến
chỉ cho thấy những nét bao quát, những đặc trưng tương tự chứ không đi sâu vào
chi tiết. Như thế, hễ ai gán cho các thị kiến một mức độ chính xác tuyệt đối, thì
họ tự lừa gạt chính mình”.

Tương tự, cha August Poulain cũng viết về sự thể có những điểm bất đồng
trong các thị kiến của nhiều vị thánh: “Trí năng con người vẫn có thể tích cực
hoạt động ngay trong lúc thị kiến đang diễn ra; và do đó, trí năng tự thêm thắt
vào mặc khải của trời cao. Vì vậy, hễ ai quý tất cả mọi điều cho Thiên Chúa, thì
họ sẽ sai lầm. Nhiều khi trí nhớ và trí tưởng tượng cũng góp phần ở đây... và một
mặc khải chân thực vẫn có thể bị sửa đổi một cách vô tình do chính thị nhân”.
Chẳng hạn, Chúa Giêsu đã đề cập với thánh nữ Bridget về một sửa đổi như thế
trong các mặc khải của Người vì thánh nữ đã không hiểu chính xác hoặc không
trình bày sáng sủa được.

Về điều phản đối thường gặp, cho rằng các mặc khải tư có nhiều điểm không
nhất quán với nhau, linh mục P. Schmoger. Dòng Chúa Cứu Thế, người đảm
trách công việc xuất bản quyển Cuộc Sống và Cuộc Tử Nạn Chúa Giêsu Kitô
của chị Anna Catherine Emmerich, đã viết: “Những điểm bất đồng này thường
rất dễ thấy. Tuy vậy, nếu ai hiểu đúng những đoạn văn ấy, thì hầu hết các trường



hợp, sự bất đồng sẽ biến mất”. Chẳng hạn trong các mặc khải tư trước kia, một
số nói rằng Chúa Cứu Thế đã bị đóng vào thập giá bằng ba chiếc đinh, trong khi
một số khác lại bảo rằng bốn chiếc đinh. Suốt nhiều thế kỷ, các học giả đã bù
đầu nát óc để cố sức xem xét điều nào đúng, và không ít sách vở đã bàn về vấn
đề này.

Tuy nhiên, các nhà phê bình uy tín đều phải thừa nhận mặc khải của thị
nhân Anna Catherine Emmerich đã loại bỏ sự bất đồng giữa các mặc khải ấy và
giải quyết ổn thỏa vấn đề gây tranh luận này. Chị Emmerich có nói đến chiếc
đinh thư tư, nhưng thực ra đó không phải là một chiếc đinh như ba chiếc kia, mà
đúng ra là một mũi nêm, một thứ chấu hoặc dùi nhỏ, đóng nẹp bàn chân trái của
Chúa Cứu Thế vào bàn chân phải của Người, trước khi một chiếc đinh lớn được
đóng thâu qua cả hau bàn chân. Khi hiểu tường tận như thế, hai sự thể dường
như trái ngược với nhau trước kia hóa ra đều đúng cả, và mọi mâu thuẫn đều
được giải quyết.

Chúng tôi cũng xin trả lời bổ sung cho lời phản bác trên kia: “Giả như trong
các mặc khải tư có những điểm bất đồng với nhau, thì điều này vẫn chưa đủ là cơ
sở giá trị để khẳng định mặc khải này hoặc mặc khải kia là giả tạo, hoặc mọi mặc
khải tư đều không đáng tin. Những điểm bất đồng ấy thường được giải quyết rất
dễ dàng.

“Các nhà thần học dạy rằng, một tiên tri chân chính đôi khi vẫn bị sai lầm,
nguyên do là vì vị ấy thường xuyên lợi dụng những đặc sủng tiên tri của mình
(ex magno uso prophetandi), và như thế, kể cả khi phát biểu một điều do tâm trí
mình nghĩ ra, vị ấy cũng bảo đó (những sai lầm) là lời tiên tri. Tương tự như vậy
– theo lời Đức Benedict XIV – có thể dễ dàng xảy ra trường hợp một vị thánh
cho rằng các kinh nghiệm, các nhận định hoặc phán đoán trước kia của ngài đều
là nhứng điều mặc khải, trong khi thực sự không đúng như vậy. Do đó, rất có thể



một thị nhân đích thực nhiều khi cũng bị sai lầm; và chính vì thế, các điểm thiếu
nhất quán vẫn có thể xảy ra giữa các mặc khải khác nhau”.

Một điều chúng ta rất nên biết về vấn đề này, đó là lời Chúa Giêsu đã phán
với thánh nữ Bridget khi những cuộc thông hiệp của thánh nữ bị kết án là giả
tạo: “Từ môi miệng của Cha, chưa bao giờ và sẽ chẳng bao giờ phát ra một điều
giả dối, vì Cha chính là chân lý. Quả thật, mọi điều Cha đã loan báo qua các tiên
tri hoặc các bạn hữu của Cha đều sẽ ứng nghiệm, trên bình diện thiêng liêng
hoặc bình diện chất thể, đúng như Cha đã định.

“Cha phán bảo điều này vào dịp này, điều kia vào dịp kia, một số điều tỏ
tường và một số điều kín ẩn, nhưng không gì ra ngoài chân lý Cha đã công bố.
Để minh chứng sự kiên vững của đức tin và lòng ân cần của các bạn hữu của
Cha, Cha đã mặc khải nhiều điều theo những hoạt động đa dạng của Thánh
Thần Cha, nhưng các điều ấy, có thể được hiểu theo những cách khác nhau, hoặc
tốt hoặc xấu, do những người tốt và những người xấu.

“Như vậy, những con người khác nhau, trong những hoàn cảnh khác nhau,
vẫn có thể tích cực đề cao những gì tốt đẹp. Và như thế, cho dù những kẻ vu
khống và những kẻ vô tri chỉ thấy toàn những điều mâu thuẫn, nhưng các lời của
Cha vẫn luôn là chân lý. Cũng chẳng có gì vô lý khi Cha truyền đạt một số điều
kín ẩn, bởi vì như thế, một số điều Cha đã định có thể vẫn mù tịt đối với các kẻ
xấu, trong khi những người tốt sẽ có gắng đợi chờ ân sủng của Cha, và họ sẽ
được ân hưởng vì sự đợi trông ấy, để đến giờ đã định cho mục đích của Cha được
sáng tỏ, thì mọi người vẫn không mất lòng trông đợi và lòng yêu mến vì thời
gian lâu dài” (Mặc Khải Lục 1, 2, chương 28).

Do đó, việc chối bỏ toàn bộ các mặc khải tư chỉ vì trong đó có một số điểm
thiếu nhất quán với nhau là một sai lầm. Cha Poulain đã nhận định về vấn đề
này: “Khôn ngoan là hãy giữ trung dung: không chấp nhận cũng không loại bỏ
bất cứ điều gì nếu chưa có cơ sở vững chắc, và khi nào thiếu cơ sở, thì hãy kiềm



chế sự phán định của mình”. Cha Dom Gueranger cũng nêu rõ: “Thiên Chúa tha
phép cho những sai lầm lẫn lộn trong đó kẻo chúng ta bị cám dỗ mà coi các mặc
khải tư cũng ngang hàng với Thánh Kinh”.

Trong một bài giảng tĩnh tâm, linh mục Aloysius Mager, một chuyên gia về
lãnh vực thần bí, đã nói: “Đức tin của chúng ta không đặt nền tảng trên các mặc
khải tư, nhưng các mặc khải ấy đã được ban để làm sinh động đời sống đạo đức,
đem lại những động lực mới và thúc bách chúng ta vươn đến một tình yêu sốt
sắng, một lòng trung thành kiên vững, nhất là một đức khiêm nhượng sâu xa
hơn”.

Chúa Giêsu đã phán dạy nữ tu Consolata Betrone (+1946) rằng: “Cha không
cưỡng ép một ai, dù bằng các phép lạ, phải tin những mặc khải lòng nhân lành
của Cha. Ngay cả trong thời gian Cha còn lưu ngụ trên trần gian, như con đọc
thấy trong Phúc Âm, điều kiện để tiếp nhận hồng ân của Cha bao giờ cũng là:
“Ngươi có tin không?” Mọi sự đều có thể đối với những ai có lòng tin. Vì thế,
Cha tỏ cho các linh hồn bé mọn, có lòng tin đơn sơ nhưng mạnh mẽ, nhiều điều
mà Cha đã không tỏ cho các linh hồn siêu đẳng...Không phải vì thái độ của
những người này mà những điều ấy nhất thiết là sai trái, bởi vì Cha ban cho họ ý
chí tự do, nhưng họ đã tự đánh mất ánh sáng. Con có hiểu Cha không?”

Hơn nữa, trong quyển Con Đường Tình Yêu Thiên Chúa – quyển sách gồm
nhiều mặc khải tư và được Đức Pius XII chúc lành, khi còn là hồng y Pacelli, và
đã được ấn dấu riêng sau khi ngài vinh thăng giáo hoàng – chúng ta đọc thấy lời
Chúa phán: “Những điều lúc này Cha phán với con không có gì mới lạ. Nhưng,
như một ngọn lửa liên tục cần đến chất đốt để khỏi lịm tắt thế nào, thì các linh
hồn cần động lực mới để vươn tiến và nhiệt tâm mới để hăng say cũng như vậy”.

Đối với tính cách xác thực của hiện tượng thần bí, có lẽ dấu quan trọng nhất
là thái độ vâng phục quyền bính Giáo Hội. Trong quyển Giáo lý về Cuộc Chiến

đấu của Người Tín Hữu Nên Trọn Lành (De Lehre van Chrislichen Vollkommenheit –



streben, p. 448), tác giả Carl Feckes đã viết: “Có lẽ không một dấu chỉ nào mang
tính quyết định cho bằng điều ấy. Kinh nghiệm bao thế kỷ đã minh chứng các
thị nhân chân chính đều muốn, trước hết hoàn toàn suy phục lệnh truyền ban
cho họ và không đòi hỏi một chước chuẩn nào cho bản thân.

“Ngược lại, các thị nhân giả tạo đều chú tâm đến những đặc lợi và những
phép chuẩn ngoại lệ, và để đạt mục đích ấy, họ nại đến các thị kiến, đến những
lệnh truyền mà họ bảo là Chúa ban, v.v. Họ ngoan cố bám vào phán đoán riêng
của mình hoặc những lệnh truyền mà họ bảo là Chúa phán; trong khi các thị
nhân đích thực thì ứng xử hoàn toàn ngược lại. Bởi vì những người này thực sự
không đề cao công việc bản thân, nhưng là công việc của Thiên Chúa. Họ biết
Thiên Chúa có đủ quyền đưa chương trình của Người đến chỗ kết quả, mặc dù
có những chống đối chủ tâm từ phía nhân loại.

“Qua các thị nhân chân thực, chúng ta biết những ước muốn Thiên Chúa đối
với sự suy phục và vâng lời là điều rất gian nan, vì nhiều lúc các vị giáo quyền
liên hệ thậm chí cũng không muốn nghe lời giáo huấn dành cho các ngài. Tuy
nhiên, Chúa Kitô đã hướng dẫn các linh hồn ưu tuyển trước tiên vâng theo
những chỉ thị đối nghịch ấy của các bề trên, để khi đến giờ đã định, chính Chúa
sẽ lo liệu để tri thức và ý chí của các bề trên thay đổi”.

Tóm lại: thái độ vâng lời, suy phục Giáo Hội, khiêm nhường, ẩn khuất và
nhiệt thành sống nhân đức là những dấu hiệu rõ ràng bảo đảm cho tính chân
thực; trong khi ý riêng, bất phục, kiêu căng, nguội lạnh là những dấu hiệu ngược
lại.

Mẹ bề trên Maria Cecilia Baij đã giải thích cho cha giải tội về các mặc khải
của mẹ như sau: “Cha muốn biết về những gì con vẫn mô tả, tức là về cách con
nhìn thấy và nghe được những điều con đang ghi chép. Con muốn nói về điều ấy
một cách rất đơn giản; tuy nhiên, con không biết mình có tìm được những ngôn
từ thích hợp để trình bày hay không.



“Trước tiên, con muốn nói là con không nhìn thấy bằng mắt hay nghe bằng
tai, cũng không nhận được điều gì nhờ khứu giác thể lý của con. Mọi sự đều xảy
ra ở nơi thẳm sâu nhất của linh hồn một cách rất lạ lùng. Sau hiệp lễ, con nhận
ra sự hiện diện của Chúa Giêsu, con cảm nghiệm đưuọc nhờ sự trầm lắng và ơn
an ủi ngoại thường.” Con nghe Tiếng Chúa tương tự như tiếng gió thoảng. Con
nhận ra Tiếng Chúa rất sâu lắng và cảm thấy Tiếng Chúa trong con không
giống như phát âm của con người, nhưng như một tiếng gió nhẹ rì rào rất thích
thú.

“Con trao đổi với Tiếng nội tâm ấy mà không cần suy nghĩ lâu và với một
xác tín vững vàng đến độ không còn bận tâm đến những nghi vấn đối nghịch. Vì
các cuộc thông điệp với Chúa Kitô vẫn diễn ra trong thời gian từ 18 đến 20 năm
nay, nên con đã tin tưởng đến độ phó thác cho Chúa mà không đắn đo gì cả”.

Bức thư của mẹ Maria Cecilia Baij đã kết thúc bằng đưa ra một so sánh sinh
động mà chính Chúa đã dùng để thuyết phục mẹ về tính cách xác thực của các
mặc khải: “Nếu không tiếp nhận nước từ mái nhà, thì chiếc máng không thể
cung cấp nước. Nếu không được ơn trên làm cho sinh hoa kết quả, thì các tư
tưởng của con chẳng chứa đựng một điều gì có giá trị”.

Mỗi khi Tiếng nội tâm ngưng lại, thì lập tức, mẹ Maria Cecilia Baij không
còn cảm nhận được sự hiện diện khả nghiệm của Chúa nữa, nhưng chỉ còn một
sự xác tín, pha lẫn với cảm giác sợ hãi và hoài nghi. Vào những lúc ấy, ma quỷ
tìm cách tấn công và cố làm mẹ xao xuyến.

Mẹ Maria Cecilia Baij có lần đã muốn hủy hết các tài liệu đã viết ra, nhưng
cha Bernadine Merzy, linh mục giải tội của mẹ, đã bảo đảm cho mẹ về nguồn
gốc các mặc khải ấy. Cha quả quyết: “Chúng xuất phát từ Thiên Chúa, bởi vì
Thiên Chúa nhân lành không thể để một linh hồn hoàn toàn hiến thân phụng sự
Người lại phải chịu một sự sai lầm kinh khủng và lâu dài như thế. Hơn nữa, mẹ



không tỏ dấu kiêu ngạo, như trong trường hợp các linh hồn lầm lạc, nhưng kiên
trì sống trong đức khiêm nhượng và đức kính sợ lành thánh.”

Linh mục Bazarri, một trong những vị linh hướng trước đó của mẹ Maria
Cecilia Baij, lúc đầu cũng hoài nghi về nguồn gốc siêu nhiên của các mặc khải
này. Ngài muốn có một dấu chỉ rõ rệt, một bằng chứng chắc chắn về tính cách
xác thực. Yêu cầu của ngài là chính đáng, bởi vì vấn đề này liên quan đến việc
phổ biến cho công chúng những điều đã được tỏ lộ cách kín nhiệm. Vì vậy, mẹ
Maria Cecilia Baij đã thưa với Chúa Giêsu về ước vọng của cha linh hướng.

Ngày 13 tháng 5 năm 1738, Chúa Giêsu đã trả lời cho yêu cầu ấy. Hôm ấy,
Chúa Giêsu trang trọng ban cho mẹ Maria Cecilia Baij một bảo chứng: “Sẽ đến
ngày Thánh Tâm Cực Trọng của Cha sẽ được kính thờ trong Giáo Hội chiến
đấu, và một ngày lễ tôn vinh Thánh Tâm Cha sẽ được thiết lập.”

Trở lại trước đó, vào năm 1675, Chúa Giêsu đã hiện ra với thánh nữ
Margaret Mary Alacope và yêu cầu lập một ngày lễ trong Giáo Hội để kính thờ
Thánh Tâm Chúa vào ngày thứ Sáu sau tuần bát nhật lễ Mình Máu Thánh Chúa.
Ngay sau đó, những thỉnh nguyện thư từ khắp các nước có đạo đã liên tục gửi về
Roma, yêu cầu Tòa Thánh hãy thực hiện ước muốn của Chúa Cứu Thế. Tuy
nhiên, Đức Innocent XII, Đức Benedict XIII, rồi Đức Clem-ent XII đều không
chuẩn nhận thỉnh nguyện ấy. Chúa Giêsu đã nói với mẹ Maria Cecilia Baij lời
tiên báo trên đây trong hoàn cảnh đó.

Mẹ Maria Cecilia Baij lập tức chuyển đạt lời tiên báo ấy lên cha linh hướng.
Tuy nhiên, diễn tiến việc thực thi ý muốn của Cháu vẫn bị trì hoãn, và do đó, mẹ
Maria Cecilia Baij rất băn khoăn và phải chịu rất nhiều đau khổ. Ngay sau khi
Đức Clement XIII đăng quang, một cuộc thay đổi đáng kể đã được thực hiện tại
Roma đối với lòng tôn sùng Thánh Tâm Cháu Giêsu, sự kiện mà Đức Benedict
XIV, vị giáo hoàng học giả, đã gọi là “một cuộc phát hiện tân kỳ”.

Thánh bộ Phượng Tự một lần nữa – đây là lần thứ ba – lại chồng chất với các



thỉnh nguyện thư được tới tấp gửi về xin thiết lập lễ kính Thánh Tâm Chúa, và
đến ngày 6 tháng 2 năm 1765, thỉnh cầu ấy đã được chuẩn nhận. Đến tháng
giêng năm sau, Chúa gọi hôn thê trung thành là mẹ Maria Cecilia Baij từ giã trần
gian để về với Người. Đại lễ kính Thánh Tâm Chúa đã được thiết lập. Cha
Boncompagni, linh hướng của mẹ Maria Cecilia Baij, đã coi diễn biến ấy như
một chứng từ khả tín về tính cách xác thực của các mặc khải của mẹ. Vì thế, các
tác phẩm của mẹ Maria Cecilia Baij đã được nhìn nhận là khả tín và có thể đem
lại nhiều lợi ích.

Việc ghi chép quyển Cuộc Đời Thánh Cả Giuse cũng xác thực như vậy. Vị
thánh thầm lặng khả ái càng ngày càng được Giáo Hội sùng kính nhiều hơn.
Thánh Cả Giuse đã được tôn phong làm “Quan Thầy Toàn Thể Giáo Hội” vào
năm 1870, và ngày lễ kính Ngài đã có bản kinh tiền tụng riêng.

Ngày 25 tháng 7 năm 1920, Đức Benedict XV đã công bố: Khi nhìn lại quãng
thời gian 50 năm qua, chúng ta thấy một sự triển nở đáng kể những hiệp hội đạo
đức, cho thấy lòng sùng kính đối với vị thánh tổ phụ rất thánh thiện này đã từng
bước phát triển nơi các tín hữu. Đàng khác, trước bao điều độc dữ đang làm
khốn đốn nhân loại ngày nay, chúng ta dường như nhìn thấy lòng sùng kính
Thánh Cả Giuse ngày càng trở nên mạnh mẽ và được truyền bá rộng khắp giữa
các tín hữu của chúng ta.”

Quyển sách này nhất định sẽ góp phần thúc đẩy lòng sùng kính Thánh Cả
Giuse. Địa vị cao sang của Thánh Cả được phác họa ở đây rất hấp dẫn và hứng
khởi, đổ tràn cho chúng ta một tình yêu mến và lòng sùng mộ đối với Thánh
Gia.

Quyển tiểu sử nhất định sẽ đem lại nhiều lợi ích cho các học giả, vì họ sẽ gặp
được ở đây một giáo lý lành mạnh và Thánh Cả Giuse; đúng vậy, và còn hơn thế
nữa, đặc biệt vì Thánh Cả Giuse là gia trưởng Thánh Gia, là phu quân của Đức
Maria, là cha đồng trinh hợp pháp của Chúa Giêsu. Nhiều văn gia quả thật đã



viết về Thánh Cả một cách giản dị, sáng sủa và đạo đức như chúng ta thấy trong
quyển sách này.

Quyển tiểu sử này nhất định sẽ được mọi linh hồn đơn sơ thánh thiện, và cả
các dòng tu yêu thích. Các hội dòng sẽ tìm được ở đây một thỏa nguyện đặc biệt.
Quyển sách này chắc chắn mang một giá trị rất lớn đối với mọi gia đình Kitô, vì
thuật lại các điều liên quan đến cuộc sống với những vui buồn đắp đổi của bất kỳ
gia đình bình thường nào. Quyển sách này dạy chúng ta biết cách để đón nhận
và thánh hóa những vui buồn ấy.

Quyển tiểu sử này còn đem lại lợi ích cho xã hội nhân loại ngày nay. Nhờ đó,
xã hội sẽ biết xa lánh tất cả những gì đang đưa đẩy nó đến chỗ tha hóa; hay nói
rõ hơn, quyển sách này sẽ giúp xã hội biết thực sự quay về với Thiên Chúa, Đấng
mà nhân loại đã tự xa lìa.

Năm 1746, một ngày kia, sau giờ hiệp lễ, Thánh Cả Giuse đã hiện ra với mẹ
Maria Cecilia Baij, với tất cả vinh quang của Ngài. Khi ấy, mẹ đã thưa với Thánh
nhân: “Lạy Thánh Cả yêu dấu của con, xin dủ lòng thương xót đến con! Nếu con
đã viết hay về cha thánh, xin cha thánh hãy nhớ đến con. Nếu con đã viết dở về
cha, xin cha thánh hãy trừng phạt con”. Khi ấy, Thánh Cả Giuse đã phán với mẹ
Maria Cecilia Baij rằng: “Ái nữ của cha, con đã viết rất hay về cha.”

Một lần kia, Chúa Cứu Thế đã phán với mẹ Maria Cecilia Baij, qua dụng cụ
là chính mẹ, rất nhiều người sẽ được đến chỗ hiểu biết và sùng kính Thánh Tâm
Chúa một cách xứng đáng. Do đó, chúng tôi hy vọng quyển sách này sẽ góp
phần đem lại một sự trân trọng, kính mến và sùng mộ hơn nữa đối với Con
Thiên Chúa, cũng như với Thánh Cả Giuse, dưỡng phụ trung tín, khiêm tốn và
thanh khiết của Người. Vì mục đích ấy – xin quý vị hãy cầm lên và hãy đọc!.

Lm. Odo Staudinger, O.S.B.



CHƯƠNG 1: Gia Đình Và Song Thân Của
Trẻ Giuse. Những Biến Cố Lạ Thường

Trước Khi Thánh Nhân Chào Đời

Vì đã tiền định 1 cho Thánh Giuse được làm phu quân của Hiền Mẫu Con Một
của Người, nên Thiên Chúa cũng muốn ban cho Thánh nhân nhiều điểm tương
tự như Đức Maria, chẳng hạn như dòng tộc và sinh quán; nhưng trên hết, Thiên
Chúa đã muốn cho Thánh Giuse được nên giống Đức Maria trên phương diện
nhân đức. Thực vậy, Thiên Chúa Tối Cao đã thương dựng nên Thánh Giuse là
một người xứng đáng 2 để trở nên bạn đời của Mẹ Thiên Chúa.

Sinh quán của thân phụ Thánh Giuse là Nazareth, còn thân mẫu của Ngài
sinh tại Bêlem. Sau khi thành hôn với nhau, song thân Thánh Giuse đã sống trọn
quãng đời còn lại tại Nazareth 3. Quý danh thân phụ của Thánh Giuse là Giacob
4, còn thân mẫu của Ngài là Bà Rachel 5. Cả hai trỗi vượt trong cuộc sống thánh
thiện, thực hành nhân đức, và đều thuộc dòng tộc vương giả (dòng họ Vua
David). 6

Thiên Chúa đã định cho cuộc hôn nhân của hai vị son sẻ trong một thời
gian, vì Người muốn Thánh Giuse phải là một người con do lời cầu xin. Để đạt
mục đích ấy, song thân Thánh Giuse đã rộng tay bố thí cho những người khó
nghèo và dâng cúng vào đền thờ Jerusalem. Hai vị cũng thực hiện nhiều cuộc



hành hương đễ nài xin Thiên Chúa ban cho một mụn con như sở nguyện! Cuối
cùng, Thiên Chúa cũng đã ban niềm an ủi cho hai vị.

Trong một lần đi lễ Đền Thờ và rộng tay dâng cúng, thân mẫu Thánh Giuse
nghiệm thấy trong lòng một xác tín rằng Thiên Chúa đã khứng nhậm lời cầu
nguyện của hai vị và Người sẽ ủi an bà. Và quả thật, khi trở về Nazareth, bà đã
mang thai. 7 Vào thời gian ấy, có thể nhìn thấy thẳng phía trên nhà của hai vị có
ba ngôi sao sáng chói ngoại thường, đẹp đẽ và rạng rỡ tuyệt vời. Qua dấu chỉ ấy,
Thiên Chúa muốn tỏ ra Người đã tiền định Thánh Giuse sẽ thiết lập một Tam Vị

Dưới Thế, và trở thành gia trưởng Thánh Gia. Thiên Chúa cũng sắp định để điềm
lạ ấy không được lưu tâm rộng rãi cho lắm; do đó, mầu nhiệm về con trẻ sắp
chào đời và sứ mạng đặc biệt của Ngài vẫn còn là một bí nhiệm.

Trong thời gian cưu mang trẻ Giuse, thân mẫu được cảm nghiệm một an ủi
lớn lao; và bà càng để tâm thực hành các nhân đức. Trẻ Giuse không những được
tiếp nhận từ thân mẫu các sinh chất bổ dưỡng, mà cả những tâm tình nhân đức.
Niềm hạnh phúc và lòng đạo đức của cha mẹ Thánh Giuse ngày càng tăng bội,
nhất là sau khi sứ thần hiện đến và tỏ cho ông bà biết những điều huyền nhiệm
và kín ẩn liên quan đến hài nhi. Sứ thần đã đến với từng vị trong giấc mơ, tiết lộ
cho người mẹ tương lai biết con trẻ trong lòng bà sẽ được diễm phúc nhìn thấy
và sẽ cộng tác với Đấng Cứu Thế đã được hứa ban; vì thế, nhiệm vụ của bà là
phải dưỡng dục con trẻ bằng sự ân cần và tận tụy đặc biệt. Bà sẽ đặt tên cho con
trẻ là “Giuse”. 8 Ngài sẽ nên cao trọng trước thánh nhan Thiên Chúa.

Sứ thần cũng mặc khải cho thân phụ trẻ Giuse những điều tương tự. Hai ông
bà nhận lệnh không được tiết lộ “bí mật đức vua” cho bất kỳ ai, kể cả con trẻ,
nhưng được chia sẻ với nhau để nâng đỡ nhau trong tinh thần, hầu bảo đảm một
sự hòa hợp trong tâm tình và cùng cảm tạ Thiên Chúa Toàn Năng. Con trẻ phải
được dưỡng dục xứng đáng và phải được học hiểu Thánh Kinh.

Nhờ các mặc khải trong giấc mơ huyền nhiệm, hai ông bà đã được tràn ngập



hân hoan. Khi trao đổi với nhau và biết người kia cũng được mặc khải những
điều kín nhiệm tương tự, hai ngài cùng dâng lên Thiên Chúa những lời cảm tạ
sốt sắng và cùng hăng say thực hành nhân đức đến mức anh hùng. Các ngài đã
giữ kín điều kín nhiệm ấy một cách khôn ngoan và thận trọng, và như thế là giữ
trọn điều lệnh của sứ thần.

Trong thời gian hồng phúc ấy, thân mẫu Thánh Giuse đã ăn chay, cầu
nguyện và rộng tay bố thí cho những kẻ nghèo khó, liên lỉ tạ ơn vì được cưu
mang một hài nhi tuyệt vời và khẩn nài Thiên Chúa ban ơn phù trợ để con trẻ
được chào đời an mạnh. Bà cũng không phải chịu nhiều đau đớn như các bà mẹ
mang thai bình thường khác. 9 Bà nhìn nhận tất cả là do ơn Chúa đoái thương, và
dâng lời cảm tạ Người trong mọi sự.

Thân phụ trẻ Giuse cũng được thấm nhuần một tinh thần tương tự như thế.
Ông rất sung sướng vì ơn trọng hiền thê của ông đã được lãnh nhận, bà mang
thai với một tinh thần thanh thoát và tràn đầy an ủi nội tâm. Nhiều lần, cùng với
hiền thê, ông đã hợp lời cầu nguyện và tạ ơn Thiên Chúa.

1 Người ta không thể kiến thiết một ngôi nhà nếu như trước tiên không xây nền móng. Vì thế, ở đây, trước
khi kể lại cuộc đời, những ân sủng và vinh quang của Thánh Giuse, trước tiên cần phải đặt nền tảng thần
học của các điều ấy, tức là ơn tiền định của Thánh Giuse trong tư cách là phu quân của Đức Maria, mà Đức
Maria là Mẹ Chúa Giêsu, Con Một Thiên Chúa Cha, theo như lời Phúc Âm đã nói: “Giuse, bạn của Đức
Maria…” (Mt 1:16).
Ơn tiền định là định lệnh từ đời đời của Thiên Chúa về những điều được Người quan phòng sẽ được thực
hiện theo thời gian (St. Thomas, Summa Theol, p.3, q.24, art. 1). Vậy, theo an bài tuyệt hảo của sự quan
phòng, từ đời đời, Thiên Chúa đã tiền định Ngôi Lời sẽ nhập thể để đền bồi sự sa ngã của nguyên tổ Adam
và cứu vớt tất cả miêu duệ của ông cho khỏi cảnh diệt vong muôn đời. Vì thế, khi đến thời viên mãn, Ngôi
Lời Hằng Hữu sẽ mặc xác phàm, và sau một cuộc sống đau khổ, Người sẽ chịu chết trên thập giá như một
hiến lễ tự nguyện. Như thế, Chúa Giêsu là Đấng được tiền định đầu tiên (x. Rm 1:3-5).
Nhưng ơn tiền định muôn đời không chỉ liên quan đến những gì sẽ được thực hiện, mà còn liên quan đến
cách thức và trình tự những gì sẽ được thực hiện nữa (St. Thomas, p.3, q.24, art. 4). Trong trường hợp này,
cách thức và trình tự chính là Ngôi Lời sẽ được nhập thể làm người trong lòng một trinh nữ. Tuy nhiên,
điều cần thiết là mầu nhiệm tình yêu ấy không được để cho thế gian biết đến cho tới thời gian đã được ấn
định, hầu bảo toàn thanh danh của Đức Trinh Nữ Maria và bảo đảm vinh dự của Thánh Tử. Chính vì lý do
ấy, Thiên Chúa đã tiền định cho Đức Maria – qua một cuộc hôn nhân được trời cao chuẩn nhận – trở thành
hiền thê của một nam nhân rất khiêm nhượng, thanh sạch, thánh thiện. Và do đó, một người bạn đời thanh



khiết đã được tiền định cho Đức Maria. Vị nam nhân này sẽ sống đời thanh khiết, nhưng đồng thời vẫn là
người cha hợp pháp của Chúa Giêsu; và như thế, sau Đức Maria, Thánh Giuse đã được liên kết trong định
lệnh về Ngôi Lời Nhập Thể, và được mời gọi đảm trách một nhiệm vụ để hoàn thành mầu nhiệm khôn tả
này. “Hunc Deus elegit, ut Incarnationis aeconomise inserviret” (Nat. Alex. Inst. Concion. p.3, in testo St.
Joseph).
Nhờ ơn tiền định ấy, phẩm chức cao sang cũng như vai trò của Thánh Giuse trong mầu nhiệm cứu độ nhân
loại lập tức trở nên rõ rệt.
a) Phẩm chức cao sang của Thánh Giuse: trong lãnh vực siêu nhiên, chúng ta có thể xét đến ba trật tự hiện
hữu: trật tự các thiên thần, trật tự các thánh, và trật tự Ngôi Hiệp. Trật tự thứ ba thực sự siêu vượt trên hai
trật tự kia, đơn giản vì Chúa Giêsu chính là khởi nguồn, là tác giả và là đầu lĩnh của trật tự này. Với tư cách
là chủ tể tối cao, Chúa Giêsu là phát nguyên của mọi phẩm trật, mọi quyền hành trên trời dưới đất. Nhờ ơn
tiền định, Thánh Giuse cũng được thuộc về trật tự tối cao này, tức là trật tự chỉ gồm ba Đấng: Chúa Giêsu,
Thiên Chúa thật và người thật; Đức Maria, Mẹ thật của Thiên Chúa và nhân loại; và Thánh Giuse là phu
quân trinh khiết nhưng đích thực của Đức Maria và là cha hợp pháp của Chúa Giêsu. Xét theo uy phẩm,
thành viên thấp nhất thuộc trật tự trên vẫn cao trọng hơn thành viên cao nhất thuộc trật tự dưới; như thế,
chúng ta hiểu ngay Thánh Giuse, mặc dù là thành viên thấp nhất trong trật tự của Ngài, nhưng vẫn cao vượt
trên hết thảy các thiên thần (không phải theo bản tính, nhưng theo uy phẩm) và toàn thể các thánh (x.
Suarez, p.3, Bk. 2, disp. 8, sect. 1).
b) Vai trò của Thánh Giuse trong mầu nhiệm cứu độ: Chúa Giêsu, Của Lễ Thánh, là hoa quả cuộc hôn nhân
trinh khiết của Đức Maria. Trong cuộc hôn nhân này, Thánh Giuse được ban cho Đức Maria như một
người nâng đỡ, bảo bọc và tất cả những điều khác nữa, nhưng bằng cái giá của những hy sinh lớn lao. Trong
phụng vụ, Giáo Hội đã nhắc lại những điều ấy khi hát khen và cầu nguyện trong ngày lễ kính Thánh Giuse
Bảo Trợ: “Lạy Thiên Chúa, theo sự quan phòng của Chúa, Chúa đã chọn Thánh Giuse làm bạn của Mẹ Rất
Thánh của Chúa… (bài Lễ Thánh Giuse Bảo Trợ) và “Đấng Tạo Hóa muôn loài đã đặt Thánh Giuse làm bạn
Đức Trinh Nữ rất thanh sạch; Người đã muốn Thánh nhân được xưng tụng là cha của Ngôi Lời và là người
phân phát ơn cứu độ (Kinh Sáng); (x. Lepicier: De Sancto Josephina, Introd. chap. 1; Jamar, Theologia S.
Josepho, ch. 1). Các thần học gia cũng như các giáo phụ và văn sĩ Công Giáo đều bàn về vấn đề ơn tiền định
của Thánh Giuse như vậy.
2 Theo giáo thuyết của thánh Tiến Sĩ Thiên Thần: những ai được Thiên Chúa tuyển chọn và tiền định vào
một nhiệm vụ trọng đại, thì cũng được Người chuẩn bị và sắp xếp để có thể trở nên xứng hợp với sứ mệnh
họ được tiền định để thực hiện (p.3, q.27, art. 4). Như vậy, giáo thuyết này áp dụng rất phù hợp với Thánh
Giuse là người được tham dự vào nhiệm cuộc của Thiên Chúa. Là phu quân của Mẹ Thiên Chúa và là cha
đồng trinh, nhưng hợp pháp, của Chúa Giêsu, Thánh Giuse nhất định phải được ban những ơn trọng đại để
xứng đáng với sứ mạng của Ngài. Vì vậy, trong tông thư Quamquam Pluries, Đức Lêô XIII đã phát biểu
những tư tưởng như sau: “Phẩm giá, sự thánh thiện và vinh quang của Thánh Giuse phát xuất từ địa vị là
phu quân của Đức Maria và là dưỡng phụ của Chúa Giêsu. Đã hẳn phẩm giá Mẹ Thiên Chúa hết sức siêu
việt, đến nỗi không gì có thể vượt quá. Tuy nhiên, nhờ mối liên kết hôn ước với Đức Trinh Nữ Rất Thánh,
nên Thánh Giuse nhất định phải gần kề với phẩm giá linh thánh siêu việt của Mẹ Thiên Chúa hơn bất kỳ
một thụ tạo nào khác. Vì hôn nhân là một định chế thuộc bình diện rất cao và là một hình thức liên kết
thân ái tự bản chất hàm chứa sự thông phần sản nghiệp của nhau. Vì thế, khi ban Thánh Giuse cho Đức
Maria, Thiên Chúa không chỉ ban Thánh nhân như một người bạn đời, một người làm chứng đức trinh
khiết và bảo vệ sự vẹn tuyền của Đức Maria, mà còn như một người được thông phần vào sự cao cả siêu vời
của Đức Mẹ, với danh nghĩa là phu quân” (x. những nhà thần học đã được đề cập trong những phần chú
thích ở trên).
3 Nazareth là sinh quán của Thánh Giuse, chứ không phải Bêlem như nhiều người lầm tưởng. Điều này
được nói khá rõ ràng trong Phúc Âm, khi Philiphê đến và nói với Nathaniel: “Đấng Messia đã được Moses
và các tiên tri tiên báo chính là Đức Giêsu, Con ông Giuse thành Nazareth” (Ga 1:44). Trong Phúc Âm



thánh Luca (2:39), chúng ta cũng đọc thấy tương tự: “Khi đã hoàn tất mọi điều qui định trong Lề Luật Chúa,
các ngài đã trở về Galilê, đến Nazareth, quê hương của các ngài.”
Thánh Giuse vẫn sinh sống tại Nazareth, trước và sau khi Chúa Kitô chào đời, và sau khi từ Ai Cập hồi
hương. Thánh Gioan Kim Khẩu có viết: “Vì vậy, Thánh Giuse đã trở về nơi đó vì hai lý do: để tránh nguy
hiểm và để sống tại chính quê hương của mình” (Bài giảng 9 về Phúc Âm Mat. 4). Do đó, Jamar đã viết:
“Theo ý kiến chung của các giáo phụ, chúng tôi cũng thừa nhận quê hương của Thánh Giuse là Nazareth”
(Theologia S. Josephi, chap. 2, art. 1); (x. Card. Vives, Summa Josephina, Introd. Chap. 3).
4 Thánh Mathêu, (1:16); (x. Card. Vives, loc. cit., chap. 6, Jamar, op. cit., chap 1, art. 3).
5 Có nhiều điểm tương đồng giữa Thánh Giuse và tổ phụ Giuse trong Cựu Ước, một người cũng có song
thân tên là Jacob và Rachel. Một số văn gia đương thời tin rằng thân mẫu của Thánh Giuse cũng có tên là
Rachel (x. Vitali, Vita ei Gloria of St. Joseph, Bk. 1, chap. 9).
6 Điều này dựa theo gia phả trong Phúc Âm thánh Matthêu (1: 1-16), thành ra thiên thần đã gọi Thánh
Giuse là “con vua David” (Mt 1:20). Thánh Phêrô Kim Ngôn đã nói về điều ấy như sau: “Anh chị em hãy
xem toàn bộ bản gia phả tập trung vào một con người duy nhất, toàn thể nhân loại được nhờ đến nơi một
con người, và toàn bộ triều đại David lên đến đỉnh điểm là Thánh Giuse như thế nào. Thánh Giuse được ra
đời vào thế hệ thứ 38. Làm sao Thánh nhân có thể được gọi là “con vua David” nếu như mầu nhiệm miêu
duệ không được sáng tỏ nơi Ngài, niềm tin vào lời hứa không được thực hiện nơi Ngài, và qua Ngài, ý tưởng
siêu vời về Mầu Nhiệm Nhập Thể nơi một Người Mẹ Đồng Trinh đã không trở thành hiện thực?”
7 Tương tự như thành Gioan Tẩy Giả, Thánh Giuse đã ra đời vì Thiên Chúa đã nhậm lời cầu xin của song
thân thánh thiện của Ngài. Trình thuật này thật tương đáng và phù hợp với sứ mạng cao cả Thiên Chúa đã
muốn giao phó cho Thánh Giuse!
8 Thực vậy, ý kiến chung cho rằng danh xưng Giuse là do Thiên Chúa mặc khải cho song thân của Ngài (x.
Card. Vives, Summa Josephia, Introd. chap 2; P. Lepicier, De Sancto Joseph, p.1, art. 2, n. 12; Card. Toletus,
Comment. In Luc. 1, chap. 1, Annot. 56; Jamar, Theologia St. Joseph, chap. 2, art. 4).
“Giuse” nghĩa là “tăng thêm”, và chắc hẳn không một danh xưng nào khác phù hợp với Thánh Giuse hơn là
danh xưng này, vì toàn bộ đời sống của Ngài là một cuộc thăng tiến không ngừng trên những đỉnh cao
thánh thiện. Thực vậy, không phải vì phẩm giá và vinh quang của Thánh Giuse, cũng như lòng sùng kính
Ngài đã trở thành đối tượng của các biểu hiện ngày càng mới mẻ và rạng rỡ, đến nỗi rốt cuộc, vị Đại Diện
của Chúa Kitô đã tuyên nhận Thánh nhân làm “Quan Thầy Giáo Hội Toàn Cầu” hay sao?
9 Bà chân phúc Maria Agreda cũng viết tương tự như thế về Đức Maria: “Trong thời gian cưu mang Người
trong lòng, Mẹ Người cảm thấy một niềm hoan lạc chất ngất mà không hiểu nguyên nhân vì sao”
(Geheimnissreiche Stadt Gottes, Mystical City of God, Bk. 2, p. 30).



CHƯƠNG 2: Trẻ Giuse Trào Đời, Chịu Cắt
Bì, Và Biết Sử Dụng Lý Trí

Gần đến ngày trẻ Giuse chào đời, bà thân mẫu đã chuẩn bị bằng những lời cầu
nguyện sốt sắng. Thế rồi ngày trọng đại cũng đến, và bà đã sinh hạ trẻ Giuse
một cách dễ dàng. Cuộc sinh hạ không những đem lại cho bà, mà cả những phụ
nữ phụ giúp, một nguồn an ủi rất lớn lao. Hài nhi có một thần thái như thiên
thần, uy nghi và an tĩnh. Mặc dù nói chung đặc điểm của các trẻ sơ sinh khó mà
nhận dạng được, nhưng ở trẻ Giuse, các đặc điểm ấy rất rõ rệt, và ngay lúc bấy
giờ, chỉ nhìn vào con trẻ, mọi người đều cảm thấy một niềm hứng khởi cho tâm
hồn. 10

Khi thấy hài nhi của mình có một thần thái cao quý như thế, hai ông bà càng
vững tin hơn nữa vào những điều sứ thần đã tỏ ra. Sau khi đã hoàn tất các việc
cần thiết của một phụ nữ sinh con, bà Rachel bồng hài nhi bé bỏng trên tay, cám
tạ Thiên Chúa vì cuộc sinh nở tốt đẹp, và dâng con cho Chúa, với ước nguyện
con trẻ sau này sẽ phụng sự Thiên Chúa trong đền thờ Jerusalem. Tuy nhiên,
Thiên Chúa đã tiền định cho Thánh Cả Giuse làm người bảo vệ đền thờ sống
động của Chúa Thánh Thần, tức là Thánh Mẫu của Ngôi Lời Thiên Chúa.

Chắc hẳn Đấng Tối Cao đã chấp nhận ước nguyện và lễ dâng của người mẹ
ấy, và mặc dù không để bà được thỏa nguyện nhìn thấy trẻ Giuse sau này trở nên
một tư tế trong Đền Thờ, nhưng Thiên Chúa muốn như vậy vì Người đã an bài
cho trẻ Giuse một nhiệm vụ còn cao trọng hơn nhiều. Tin báo về sự kiện con trẻ



chào đời và những việc ngoại thường đi liền với sự kiện ấy đã được loan truyền
khắp xứ Nazareth. Theo tin ấy, dường như con trẻ này là một thiên thần đích
thực của Thiên Đàng, 11 và ai nấy đều hân hoan về các điều được nghe biết. 12 Ba
ngôi sao một lần nữa lại xuất hiện trên nơi trẻ Giuse được sinh ra, người ta được
nhìn thấy và rất kinh ngạc; tuy nhiên, các ngôi sao đã biến mất ngay sau đó. Trẻ
Giuse hé mở đôi mắt dễ thương, hướng thẳng lên trời và chăm chú nhìn các ngôi
sao ấy một lúc, cố sức biểu lộ sự ngỡ ngàng trước dấu chỉ lạ thường Thiên Chúa
đã ban cho trần gian trong ngày chào đời của mình.

Con trẻ tỏ ra rất ngoan ngoãn. Thật là một phúc lành cho cha mẹ trẻ Giuse,
đặc biệt là bà mẹ, người nuôi dưỡng con trẻ trong niềm vui sướng và sự ân cần.
Ngay từ giai đoạn sơ sinh trong cuộc đời dương thế, trẻ Giuse đã không để cho
ai đến gần và âu yếm mình như trong trường hợp các con trẻ khác. Ngay ở độ
tuổi thơ ấu, trẻ Giuse đã tỏ dấu sau này sẽ quyết tâm giữ trọn vẻ đẹp và sự tinh
tấn của đức thanh khiết. Chỉ có cha mẹ mới được biểu lộ tình cảm tha thiết với
trẻ Giuse; nhưng hai vị vẫn hết sức dè giữ vì thường nhìn thấy con trẻ tránh lánh
những cử chỉ thân mật âu yếm.

Tám ngày sau khi con trẻ chào đời, cha mẹ đã cho con trẻ cắt bì theo đúng
qui định Lề Luật và tập tục Do Thái, và con trẻ đã được nhận tên “Giuse”. Lúc
đầu, trẻ Giuse đã khóc thét lên khi được cắt bì, nhưng sau đó đã nín lặng, bởi vì
trong số vô vàn ân huệ 13 được ban xuống lúc ấy, Thiên Chúa đã cho con trẻ
được gia tăng khả năng sử dụng lý trí. 14 Vốn đã được sống trong ân sủng và tình
thân với Thiên Chúa, nên trẻ Giuse có khả năng đón nhận các ân huệ ấy; trước
đó, con trẻ đã được giải thoát khỏi vết nhơ nguyên tội, vì nguyên sự hiện diện
của nguyên tội tự bản chất cũng đã làm cho người ta mất lòng Thiên Chúa. 15

Trẻ Giuse thờ lạy Thiên Chúa với mức độ cung kính sâu xa nhất, cái đầu nhỏ bé
đã nhiều lần cúi gập xuống và gương mặt toát ra một thần thái hạnh phúc.

Một nụ cười uy nghi thường biểu lộ trên khuôn mặt của con trẻ. Bằng cách



đó, trẻ Giuse đã biểu lộ niềm hân hoan sung sướng của linh hồn mình. Trẻ Giuse
ý thức các phúc lành và ân điển Thiên Chúa ban, sốt sắng cảm tạ về những điều
ấy, và dâng hiến toàn thân cho Người. Ngoài một thiên thần bản mệnh như mọi
người, 16 trẻ Giuse còn có thêm một thiên thần khác nữa được Thiên Chúa chỉ
định, vị này có nhiệm vụ giao tiếp với Ngài trong những giấc mơ, đồng thời
hướng dẫn Ngài trong tất cả những điều cần thiết để Ngài càng ngày càng trở
nên đẹp lòng Thiên Chúa hơn.

Như vậy, ngay từ độ tuổi thơ nhi, trẻ Giuse đã biết sử dụng lý trí để gia tăng
kiến thức về Thiên Chúa và tạ ơn Người. Ngài biết ơn Thiên Chúa đã tỏ lòng
yêu thương đặc biệt và đã hết sức nhẫn nại trước hoàn cảnh hiện thời của Ngài
với những điều ngượng ngùng và chưa đẹp. Thiên thần thường mời gọi trẻ Giuse
dâng lên Thiên Chúa sự khổ tâm Ngài đang chịu trong giai đoạn thơ nhi, 17 và
Ngài đã làm theo để tạ ơn lòng thương xót Thiên Chúa hằng tỏ ra với Ngài.
Thiên Chúa rất thỏa lòng trước những hành vi hy sinh của trẻ Giuse.

Ngay vào thời gian ấy, trẻ Giuse đã nhận ra Thiên Chúa đang bị các thụ tạo
của Người xúc phạm nặng nề; vì thế, trẻ Giuse thường khóc lóc, nhưng rất kín
đáo để khỏi làm song thân lo lắng. Nhờ việc hiến dâng những giọt nước mắt vô
tội ấy, trẻ Giuse đã được Thiên Chúa ban thưởng các ơn trọng hậu và các ơn soi
sáng cao quý hơn nữa, và để đền đáp, con trẻ đã dâng lên Thiên Chúa rất quảng
đại những lời cảm tạ.

Mỗi khi thân mẫu đến thay tả lót, mắt trẻ Giuse nhắm lại, mặt thì ửng đỏ và
tỏ ra rất khó chịu khi phải trần trụi. Khi nhìn thấy các biểu hiện ấy, thân mẫu
của Ngài đã hết sức tế nhị và cẩn trọng, không để hài nhi của mình phải buồn
phiền như thế nữa, vì bà nhận thấy rõ ràng ơn thánh đã hoạt động mãnh liệt nơi
con mình. Cần nhớ rằng chính bà mẹ của trẻ Giuse cũng là cũng là một linh hồn
rất sáng suốt và nhân đức. Trẻ Giuse đặc biệt thân thiết với thân mẫu, tỏ thái độ
sung sướng và vui mừng vì gặp được nơi bà một sự thánh đức hiếm thấy.



Trẻ Giuse còn có những tâm tình rất cao khiết; Ngài được ban các ân điển tự
nhiên, nhưng đáng kể nhất là các ân huệ siêu nhiên. Con trẻ tăng triển rất trỗi
vượt, cả về phương diện thể lý cũng như phương diện tinh thần; phát triển về thể
lý nhờ lượng chất bổ dưỡng quý báu được hấp thụ từ thân mẫu là một người rất
lành mạnh; và tiến triển về phương diện tâm linh nhờ các ơn thánh do lòng từ ái
và quảng đại của Thiên Chúa. Thiên Chúa đã đào tạo trẻ Giuse theo giống tâm
hồn và tinh thần của chính Người, để cho Ngài sau này trở nên lương quân xứng
đáng với Hiền Mẫu của Ngôi Lời Thiên Chúa. 18 Con trẻ Giuse đã nhìn nhận
những ân huệ được lãnh nhận từ Thiên Chúa trong tinh thần tri ân.

10 Chân phúc Maria Agreda cũng viết về Chúa Giêsu: “Người chào đời thật đẹp đẽ và toàn thiện” (op. cit.,
loc. cif).
11 Các văn gia đạo đức đều đồng thanh xác nhận và đưa ra nhiều lý chứng rất thuyết phục để minh chứng
vẻ đẹp thể lý của Thánh Giuse (x. Card. Vives, op., cit., chap. 8). Một trong những lý chứng đó là tổ phụ
Giuse, người chỉ là hình bóng của Thánh Giuse mà còn có “tướng mạo uy phong và khôi ngô tuấn tú” (St.
39:6). Vì vậy, càng có lý hơn nữa trong trường hợp Thánh Giuse của chúng ta. 
Tuy nhiên, lý lẽ thuyết phục nhất được suy diễn từ sứ mạng Thiên Chúa ủy thác cho Thánh Giuse. Thánh
Giuse là hôn phu của Đức Maria, giữa chồng và vợ phải có một tương quan tự nhiên, một tương đồng trên
bình diện ân huệ và phẩm tính. Vì Đức Maria là thụ tạo xinh đẹp nhất, và những hoạt động của Thiên Chúa
bao giờ cũng hoàn hảo, nên Thánh Giuse nhất thiết phải xinh đẹp. Hơn nữa, Thánh Giuse không phải là cha
nuôi của Chúa Giêsu, Đấng xinh đẹp nhất trong con cái loài người hay sao? Để có thể đạt được mục đích
của tương quan cha-con một cách hoàn hảo, nhất thiết phải có một sự tương đồng nào đó giữa Thánh Giuse
với Chúa Giêsu, nên Thánh nhân phải có một vẻ đẹp rất ngoại thường, theo như lời Thánh Kinh “một người
được nhận biết qua con cái của họ” (Ecclus. 11:30).
Một nhà thần học đương thời cũng viết: “Nếu muốn tìm được ý niệm phù hợp về vẻ đẹp và sức hấp dẫn của
Thánh Giuse, ngay cả trên bình diện thể lý, thì tôi cần phải xét đến hình mẫu tuyệt vời Thiên Chúa đã tạo
dựng nên Thánh nhân, như Người đã làm trong trường hợp Đức Maria vậy. Vì Đức Maria sinh hạ Chúa
Giêsu, nên nhất thiết Chúa phải giống như Đức Mẹ về mặt thể lý, theo như sự an bài của Thiên Chúa. Tuy
vậy, muốn nói cho đúng thì phải nói là Đức Maria đã được tạo dựng theo hình mẫu tuyệt hảo là Chúa
Giêsu. Thiên Chúa muốn Đức Maria là hình ảnh phản chiếu dịu hiền nhất, thánh thiện nhất của Chúa
Giêsu, biểu hiện tình yêu thương nơi trái tim, vẻ đẹp của linh hồn và sự hấp dẫn thể lý của Chúa Giêsu. Hơn
nữa, tôi muốn tin như một số nhà thần học uyên bác đã tin, chẳng hạn như cha Gerson, rằng chính ơn quan
phòng ngoại thường của Thiên Chúa đã sắp đặt trật tự ngôi hiệp cũng tạo nên những nét tương tự giữa
Thánh Giuse và Chúa Giêsu.
“Sau Đức Maria, không có một bản sao hình ảnh nào của Chúa Hài Nhi tuyệt hảo hơn Thánh Giuse. Trên
trần thế, Chúa Giêsu tỏa sáng như một mô phạm hoàn hảo và tuyệt vời nhất của mọi vẻ đẹp đích thực, và
bằng một quyền năng phi thường, Người còn tỏa sáng rạng rỡ nơi Mẹ trên trời của Người và nơi Đấng mà
Người gọi là “cha”, đến độ người Do Thái tự nhiên phải nói rằng: “Ông này là con bác thợ mộc” (Sauve, Le



Culte de S. Joseph, Trois Elevat. 1). Cha Gerson đã ca ngợi vẻ hấp dẫn thể lý của Thánh Giuse (Josephina
Orat., vers. 161, seg, Romae 1905, p. 75) như sau:
“Giữa những người tâm tính giống nhau có một sự thân giao với nhau. Đối với Thánh Giuse, có lý để tin
rằng Ngài có những đặc điểm giống như Chúa Giêsu. Nếu không, làm sao thời ấy người ta có thể nghĩ Ngài
là cha của Chúa Giêsu được? Và làm sao Thánh nhân có thể bảo toàn danh dự cho Đức Maria, nếu như Ngài
là cha mà lại không có một nét tương tự nào về diện mạo với Chúa Giêsu, người con của Ngài?”
12 Thánh Augustine nói rằng: “Ngày sinh của các vị thánh là niềm vui cho nhiều người.” “Habet sanctorum
editio laetitiam plurimorum quia commune est bonum – ngươi sẽ mừng vui hoan hỉ và lắm người sẽ được vui
mừng” (Lc 1:14). Thực vậy, thiên thần đã loan báo cho ông Giacaria về Gioan Tẩy Giả rằng, “Lắm người sẽ
được vui mừng vì việc con trẻ được sinh ra” (Lc 1:14). Sau khi con trẻ chào đời, “láng giềng và thân thích
nghe biết Chúa đã xử rất nhân hậu với bà thì họ đều chung vui với bà” (Lc 1:58). Vì thế, tại sao chúng ta lại
ngạc nhiên vì điều tương tự đã xảy ra khi Thánh Giuse chào đời, người đã được tiền định sẽ trở nên vị thánh
cao cả nhất, chỉ sau một mình Đức Maria, và là vị thánh được sinh ra để mưu ích cho mọi người?
13 Theo một số tác giả, những ân huệ Thánh Giuse đã được lãnh nhận gồm có:
1) Được đặc miễn khỏi các nhục dục, để Thánh nhân có thể nên giống Đức Trinh Nữ Rất Thánh hơn. (x. P.
Reiss, Josephin; Lucerne, Eulogy III, quoted in Trombelli, Vita di S. Guiseppe, p.11; P. Salmerone, Bk. 3,
tract 29; Canisius, De Maria S. S., 1, 2, chap. 13; Cartagena, Hom. Cathal. De Sacris Arcanis Deiparae
Mariae et de Joseph, Hom. 18, p. 1; De Sanctificatione D. Joseph in Utero Materno, t. 3, p. 312, Naples,
1860).
Theo một số tác giả khác, thì nhục dục nơi Thánh Giuse chỉ bị dập tắt mà thôi. (x. Bernardino de Busti,
Mariale, Part 3, Serm. 12, de Desponsat. Mariae, p.2; Pelbarto von Themeswar, Stellar, L. I. P. 6, art. 3, c.1,
q. 3; Gerson, Orat. de Nativ. Virg. Mariae, 3rd Conside, quoted by Card. Vives, op. cit., p. 39, and Lepicier,
De Sancto Joseph, p. 155).
2) Được giữ gìn trong bậc ân sủng. (x. Gerson, loc. cit.; Graziano, De S. Josepho, Bk. 5, chap. 5, tit. 1;
Lepicier, op. cit., p. 160-161, và nhiều tác giả khác).
14 Quý độc giả nên lưu ý đến việc Thánh Giuse được ơn sử dụng lý trí từ khi mới sinh. Đây là một ân huệ
mưu ích cho Thánh nhân, một ân huệ rất phù hợp với sứ mạng tương lai làm phu quân của Đức Maria và
nghĩa phụ của Chúa Giêsu. Ơn này giúp Thánh Giuse sẵn sàng cho sứ mạng ấy ngay từ buổi đầu trong cuộc
đời, qua việc cộng tác với ơn thánh và gia tăng hơn mãi sự sống ân sủng và sự thánh thiện, vượt xa bất kỳ
một vị thánh nào khác.
15 Bản tiếng Ý viết như thế này: “Essendosi levata la macchia cheaveva contratto dal peccato originale, stando in
grazia edamicizia di Dio, senza quella macchia che glie lo rendesse in qualche modo disgustoso, fu da Dio ornato di
molti doni ed anche dell’uso della ragione…”
[Thật khó mà biết chắc mẹ Maria Baji – qua đoạn văn này – muốn nói gì về tình trạng linh hồn của Thánh
Giuse trước và sau khi được cắt bì. Cha Peter Bergamaschi ban đầu cho là đoạn văn này hàm ý rằng Thánh
Giuse đã được khỏi nguyên tội ngay khi được cắt bì, trước khi được nhận lãnh các ân huệ khác. Nhưng sau
đó, ngài thấy giải thích như vậy là sai lầm, vì đoạn văn trên thực sự có ý nói Thánh Giuse đã được khỏi
nguyên tội trước khi được cắt bì, và có thể là trước cả khi chào đời nữa, vì thế, cha đã bổ túc một phụ chú
rất dài khác ở cuốn sách để giải thích vấn đề này. Mặc dù đã chuyển ngữ đoạn văn này theo chiều hướng
thiên về lối giải thích thứ hai, nhưng chúng tôi cũng không muốn loại trừ mọi khả năng của lối giải thích
thứ nhất. Vì vậy, chúng tôi xin giữ lại cả hai chú thích, chú thích thứ nhất là phần (a), và chú thích thứ hai
được tóm gọn lại ít nhiều là phần (b), ở liền dưới đây.
Thông thường, chúng ta hay đồng hóa việc “nên thánh” với sự thành tựu thánh thiện đạt được qua một tiến
trình phấn đấu và thanh luyện bền bỉ, hoặc nhờ phúc tử đạo. Khái niệm về việc “nên thánh” bẩm sinh – tiếp
theo là cuộc sống thực hành nhân đức và có thể bao hàm sự thanh luyện thêm nữa – thực sự có thể gây ra
một số khó khăn, và thậm chí còn tỏ ra hoàn toàn không tương hợp. Có thể coi Thánh Gioan Tẩy Giả là



một ví dụ. Được tuyên bố đã “nên thánh” ngay từ lòng mẹ, nhưng sau đó, ngài đã sống một cuộc đời nhiệm
nhặt và sau cùng đã tử đạo. Trong những trường hợp loại này, thật hữu ích khi xét đến định nghĩa của hai
thuật ngữ “công chính hóa” và “nên thánh” cũng như những sự dị biệt khi sử dụng chúng.
Hai thuật ngữ ấy thường xuyên được sử dụng một cách dễ dãi và hoán chuyển, nhưng không phải lúc nào
cũng chính xác. Chẳng hạn quyển Từ Điển Tín Lý – Dictionary of Dogmatic Theology (Bruce, 1951, pp.
159 và 250) đã tóm lược những dị biệt của hai thuật ngữ này, quá trình “nên thánh” được chia làmba phân
đoạn rõ rệt: 1) sinh kỳ (genetic) – bước đường đi từ tình trạng tội lỗi đến với sự thân hữu với Thiên Chúa; 2)
tĩnh kỳ (static) – tình trạng “thánh thiện trong bản ngã hoặc hữu thể”, con người được nâng cao nhờ ơn
thánh hóa và những ân huệ kèm theo; 3) động kỳ (dynamic) – hoạt động siêu nhiên của linh hồn đã được
thánh hóa ấy nỗ lực đạt đến sự kết hợp mật thiết hơn với Thiên Chúa. – lời dịch giả].
a) Đối với người Do Thái, Thiên Chúa đã thiết lập nghi thức cắt bì như một phương thế để loại trừ nguyên
tội và ban ân sủng. Tuy nhiên, ân sủng được ban không phải do chính hành vi cắt bì, nhưng đúng hơn là do
hiệu lực cuộc khổ nạn của Chúa Kitô, mà nghi thức cắt bì chỉ là hình bóng hay dấu chỉ. Vì thế, Thánh
Phaolô Tông Đồ đã nói về tổ phụ Abraham: “Ông đã nhận lấy dấu cắt bì, niêm ấn cho sự công chính của
lòng tin ông đã có trong trạng thái không cắt bì” (Rm 4:11). Thánh Tôma nói rằng: “Ơn công chính hóa
được lãnh nhận nhờ đức tin được biểu trưng, chứ không phải nhờ nghi thức biểu trưng của phép cắt bì” (p.
3, q. 70, a. 4).
Như vậy, Thánh Giuse đã được khỏi nguyên tội và đưa vào bậc ân sủng khi được chịu cắt bì. Tuy nhiên, một
lời tuyên xưng như vậy có thể không được giời độc giả đạo đức chấp nhận, vì họ thường nghe nói Thánh
Giuse đã nên thánh từ trong lòng mẹ. Nhiều tác giả đã xác quyết điều này dựa vào các chứng lý sau đây:
1) Thánh Giuse là người được Thiên Chúa ưu tuyển để trở nên phu quân đích thực của Đức Maria và dưỡng
phụ của Chúa Giêsu.
2) Tiên tri Jeremias và Thánh Gioan Tẩy Giả đã được ban đặc ân này. Vậy thì có lý hơn nữa khi tin rằng đặc
ân này cũng được ban cho Thánh Giuse, vì sự thánh thiện của Thánh nhân còn cao cả hơn hai vị kia.
3) Chúa Thánh Thần đã gọi Thánh Giuse là “người công chính”, như vậy, chúng ta phải giả định Thánh
nhân đã được thánh hóa trước khi sinh ra.
Tuy nhiên, mặc dù ủng hộ vấn đề tiên tri Jeremias và Thánh Gioan Tẩy Giả đã được thánh hóa từ lòng mẹ,
nhưng thánh Tiến Sĩ Thiên Thần lại nói thêm: “Nếu không có một chứng cứ bổ trợ từ Thánh Kinh, thì ta
không nên tin rằng các thánh khác cũng đã được ban đặc ân này, bởi vì những đặc ân chỉ một số vị được
hưởng ấy vượt trên trật tự bình thường được an bài vì lợi ích của những người khác” (p. 3, q. 27, a. 6).
[Ngược lại, Thánh Tôma cũng nói đến một “sự sung mãn ơn thánh hóa” được ban cho một số người nào đó
nhiều hơn những người khác vào một thời điểm cụ thể (Ibid)]
Không có gì được nói rõ trong Thánh Kinh cũng như trong những bản văn của Giáo Hội (mà chúng ta
thường qui chiếu khi muốn xác định một chân lý nào đó) đưa chúng ta đến chỗ tin rằng Thánh Giuse đã
được thánh hóa trước khi chào đời. Hơn nữa, theo những lời xác quyết của Đức Benedict XIV (De Serv. Dei
Beatificatione et Beatorum Canoniz, 1, IV, p.2, G. 20, n. 31, p. 135, Patavii, 1743), những ý kiến ủng hộ vấn
đề này không tìm được một nền tảng vững chắc nào trong thần học.
Trong khi đó, cha Suarez viết rằng: “Tôi chẳng nghĩ gì đến việc phải xác nhận hay xác tín điều mà một số
người đã qui cho Thánh Giuse, tức là: Ngài đã được thánh hóa từ lòng mẹ. Vấn đề này và những vấn đề
tương tự như thế không nên được chấp nhận nếu như không có một nguyên nhân thuyết phục và sử chuẩn
nhận của thẩm quyền Giáo Hội hoặc của các vị giáo phụ thánh thiện” (De Mysteriis Vitae Christi., in p. 3,
Disp. 8, Sec. 2, nn. 6 & 8).
Cha Suarez còn nói thêm: “Hơn nữa, những nguyên nhân được trình bày nhằm xác quyết Thánh Giuse đã
được lãnh nhận đặc ân này dường như không phù hợp. Trước tiên, mặc dù giữ một sứ mạng đặc biệt đòi có
một mức độ thánh thiện siêu vời, nhưng không nhất thiết Thánh Giuse phải được thánh hóa ngay từ lòng
mẹ. Sau khi được công chính hóa nguyên khởi, Thánh nhân vẫn có thể đạt đến mức độ thánh thiện phù hợp
với sứ mạng của Ngài. Thứ hai, có thực sự là tiên tri Jeremias đã được đặc ân ấy không? Phần cá nhân tôi,



tôi không tin điều này, và tôi kết luận như vậy dựa vào việc giải thích lời Thánh Kinh: “Trước khi ngươi ra
khỏi lòng mẹ, Ta đã thánh hóa ngươi” (Gr 1:5). Người ta cho rằng cụm từ “Ta đã thánh hóa” trong tiếng Hy
bá còn có nghĩa là “tiền định” hoặc “ủy thác cho một sứ mạng”, như có thể gặp trong những đoạn khác (x. St.
2:3, Xh 12:2 và 40:9; Ga 17:19).
Vì thế, Calmet đã viết: “Theo một số giáo phụ và nhiều nhà phê bình, trong trường hợp này, dường như
đúng hơn nếu nói rằng, tiên tri Jeremias “đã được thánh hóa” theo nghĩa là “đã được tiền định” hoặc “được
chuẩn bị” cho một điều gì đó (Comm. in cap. 1 Hier., vers. 5, opp. T VI Venet, 1763, p. 35). Như vậy, Thánh
Kinh chỉ đề cập đến trường hợp duy nhất của Thánh Gioan Tẩy Giả, người được thánh hóa trong lòng mẹ
mà thôi. [Thánh Augustine có những hoài nghi về điều này và cũng đã đưa ra một giải thích khác về việc
Gioan Tẩy Giả “nhảy mừng” trong lòng mẹ (x. St. Thomas, Summa, p. 3, q. 27, art. 6)].
“Nhưng đặc ân này có thực sự cần thiết để xác quyết mức độ thánh thiện của Thánh Giuse như thể là thua
kém so với Thánh Gioan Tẩy Giả hay không? Thực sự, không hề. Vào thời điểm Thánh Gioan Tẩy Giả còn
trong lòng mẹ, thì ơn cứu độ đã thực sự khởi đầu, Chúa Giêsu Kitô đã là Đấng Cứu Thế, và Đức Maria, qua
hành vi chấp nhận, đã là Đấng Đồng Công Cứu Chuộc; nhưng vào trường hợp Thánh Giuse, những sự thể
ấy chưa xảy ra.
“Hơn nữa, dù Thánh Kinh tuyên xưng Thánh Giuse là “người công chính” (Mt 1:19), nhưng chúng ta cũng
đừng nghĩ sai lầm về vấn đề này, vì ở đây chỉ nói đến tình trạng công chính chung chung, tức là sự thánh
thiện của Thánh Giuse, chứ không hàm ý về một đặc ân đặc biệt nào cả, như việc được thánh hóa ngay từ
lòng mẹ (x. Lepicier, op. cit., ed. cit., pp. 143-150).
b) “Lời giải thích ban đầu của tôi đối với đoạn văn của mẹ Maria Baji về điểm này rõ ràng quá hấp tấp. Sau
khi xem xét kỹ lưỡng đoạn văn này, dường như tôi thấy rất hiển nhiên là mẹ Baji thực sự đã xác nhận về
một hiện trạng thánh thiện của Thánh Giuse còn sớm hơn nữa (giả thiết là khi còn trong lòng thân mẫu), và
theo mẹ, dịp cắt bì chỉ là lúc Thánh Giuse được lãnh nhận nhiều ân huệ, kể cả ơn sử dụng lý trí. Điều này
dường như được kiện chứng khi liên hệ với những đoạn văn bên trên, chẳng hạn: đức nết na đặc biệt nơi
Thánh Giuse và việc Ngài không biểu lộ những dấu hiệu tình cảm như thông thường, giấc mơ của song
thân, sự kiện ba ngôi sao xuất hiện khi Thánh nhân được hiện thai trong lòng thân mẫu. Việc phát hiện ra
lời giải thích này dường như làm thỏa mãn đa số các nhà thần học và chú giải Công Giáo. Một bức thư của
kinh sĩ John Valpondi di Bertinoro đã đề nghị một điều tương tự như thế và đã xác nhận ý kiến hiện thời
của tôi về đoạn văn này. Hơn nữa, mẹ Maria Baji gián tiếp đề nghị kết luận này ở ngay đầu cuốn sách này
khi nói rằng Thánh Giuse đã được tiền định trở nên giống như Đức Maria trên bình diện ân sủng. Chắc
chắn Thiên Chúa có thể làm được điều đó, và địa vị cao sang của Thánh Giuse rõ ràng cũng đòi hỏi như
vậy. Cả Đức Maria và Chúa Giêsu sẽ được vinh dự về điều này, hơn nữa, chúng tôi không muốn nghĩ rằng
một vị có nhiệm vụ bảo toàn đức trinh khiết của Đức Maria, phu quân của Đấng thánh thiện nhất giữa mọi
người nữ, mà suốt chín tháng trời lại ở dưới quyền của kẻ thù đối nghịch với Thiên Chúa.
“Những thời của các động từ được sử dụng trong đoạn văn này rõ ràng hậu thuẫn cho lối giải thích liên
quan đến việc khỏi nguyên tội vào một thời điểm sớm trong quá khứ, chứ không phải chỉ là việc trước khi
thông ban các ân huệ khác mà thôi.
“Tôi đã trình bày sự ủng hộ ý kiến của những ai tin rằng Thánh Giuse đã được thánh hóa trước khi chào đời
trong tác phẩm Vita di Maria S. S., vol. 1, p. 301-2, và quyển Vita di S. Giuseppe Secondo la Scrittura e la
Tradizione. Trong số những vị hậu thuẫn điều này có: thánh John Damascene (Officio Hierosolymitano S.
Josephi), Gerson (Serm. de Nativ. B.V. M.), thánh Bernardine Siena (Serm. 1, de S. Josepho), Ecchio (Serm.
de S. Josepho), Salmeron, Osorio, Marales (in Cap. 1 Matt., lib. 3, Tract 2), Giacomo di Valenza (Tract. Sub.
Magnif.), Barradas (In festo S. Josephi Concord., lib. 7, 8), d’Argentan (Conferences sur less grandeurs de la
Sainte Vierge, T.I.), Collet, thánh Peter Nanisius, thánh Leonard of Port Maurice, thánh Alphonsus Liguori,
Hallez, Ventura, và hầu hết các văn sĩ trong thời đại chúng ta.”
16 Độc giả có thể thắc mắc: nếu như nhục dục đã bị miễn trừ hoặc dập tắt nơi Thánh Giuse, và nếu như
Thánh nhân đã được củng cố vững vàng trong ân sủng, thì Ngài cần đến sự bảo vệ của thiên thần làm gì



nữa? Nếu như Thánh Giuse đã được nâng lên một bậc còn cao sang hơn các thiên thần, thì phải chăng các
thiên thần hầu cận đúng hơn là bảo vệ cho Thánh nhân?
Chúng tôi xin trả lời cho nghi vấn này như sau: khi nói về nguyên tổ Adam trong tình trạng vô tội và
nguyên tuyền lúc ban đầu, thánh Tôma cho rằng Adam cần sự bảo vệ của thiên thần cho khỏi những nguy
hiểm bên ngoài (p.1, q. 113, art. 4), và Đức Trinh Nữ Rất Thánh Maria cũng vậy vì Mẹ còn sống trên thế
gian (p. 3, q. 30, art. 2). Cũng với lý do ấy, Thánh Giuse cũng cần sự bảo vệ của thiên thần trước các nguy
hiểm bên ngoài trong thời gian còn là một lữ hành dương thế. Tuy nhiên, có một sự khác biệt ở đây. Đối với
những lữ hành dương thế bình thường, các thiên thần được ban như những vị hướng dẫn và che chở, những
bề trên đối với bề dưới. Còn đối với Đức Maria và Thánh Giuse thì ngược lại, các thiên thần được ban như
vệ sĩ dọn đường, cất đi những trở ngại bên ngoài và để chuyển đạt cho các Ngài những thông điệp cao quý
do Thiên Chúa gửi đến. Điều này thật rõ ràng trong các Phúc Âm.
17 [Những giải quấn thường được sử dụng chung với tả lót và được dùng thay cho áo quần, chủ yếu là để
bảo vệ tứ chi con trẻ còn non nớt khỏi bị tổn hại. Những giải vải ấy ngày nay vẫn còn được sử dụng, mặc dù
ít hơn, tại một số nước. Bản văn tiếng Ý sử dụng hai từ giải vải và tả lót lẫn lộn nhau suốt quyển sách, nhưng
trong mỗi chỗ như vậy, danh từ được sử dụng có thể hiểu là bao gồm tả lót lẫn các giải vải. Lời dịch giả].
18 Xin hãy nhớ những lời này, vì nó làm sáng tỏ những điều kỳ diệu về Thánh Giuse ở đây, cũng như về sau,
trong quyển sách này. Chính Thiên Chúa – bằng nhửng hồng ân phi thường và với một lòng sủng ái đặc
biệt – đã đào tạo và hướng dẫn Thánh Giuse để Ngài sẽ trở nên phu quân xứng đáng với Mẹ Thiên Chúa và
hiền phụ đồng trinh nhưng hợp pháp của Chúa Giêsu.



CHƯƠNG 3: Dâng Hài Nhi Giuse Trong
Đền Thờ

Khi thời hạn Lề Luật qui định 19 cho các phụ nữ sinh con đã mãn, cha mẹ trẻ
Giuse liền lên Jerusalem. Bà Rachel lên Đền Thờ để được thanh tẩy, và đem con
trẻ để trình diện, hiến dâng, 20 rồi xin chuộc lại, tất cả đền theo các qui tắc luật
định. Hai vị cũng đem theo nhiều lễ vật có giá trị đặc biệt để dâng cúng vào Đền
Thờ, thể hiện lòng tri ân vì Thiên Chúa đã dủ thương ban cho các ngài một hài
nhi như thế. Suốt hành trình, sắc diện trẻ Giuse tỏ ra hớn hở tươi vui khác
thường, và điều ấy trở nên một nguồn an ủi cho song thân của Ngài. Hai ông bà
nhận thấy rõ ràng ơn thánh đang trào tràn nơi linh hồn người con của mình.
Nếu con trẻ mới ở độ tuổi ấu thơ mà ơn thánh đã biểu lộ như vậy, thì khi lớn
khôn, hẳn còn như thế nào nữa? Điều đó thật là một hứng khởi, gợi lên trong các
vị một tình yêu nồng nàn và tri ân đối với Thiên Chúa.

Trong nghi thức thanh tẩy, thân mẫu trẻ Giuse được lãnh nhận nhiều ơn soi
sáng liên quan đến các ân huệ nơi hài nhi của bà. Tại Đền Thờ, bà đã ký thác con
mình cho sự chăm sóc của vị tư tế. Lúc bồng trẻ Giuse trên tay và hiến dâng lên
Thiên Chúa, vị tư tế cảm nghiệm một niềm hân hoan và an ủi lạ thường trong
tâm hồn. Được soi sáng trong lòng, ông nhận ra con trẻ này rất đẹp lòng Thiên
Chúa. Đôi mắt trẻ Giuse mở ra và hướng thẳng lên trời.

Hợp ý với vị tư tế cử hành hiến lễ, trẻ Giuse toàn tâm hiến mình cho Thiên
Chúa. Suốt buổi lễ, trẻ Giuse được Thiên Chúa chiếm đoạt và hoàn toàn ngập lút



trong Người. Thiên Chúa gia tăng ơn thánh hóa và ban cho con trẻ một ơn soi
sáng đặc biệt. Nhờ đó, sau khi đã tự hiến toàn thân cho Thiên Chúa, trẻ Giuse
nhận biết ân huệ Người rộng ban cao quý và thánh thiên như thế nào, và rồi,
Ngài lại sốt sắng dâng lời cảm tạ.

Theo thông lệ, song thân trẻ Giuse đã xin chuộc lại quý tử của mình bằng
một số phí tổn. Khi trao trẻ Giuse lại, vị tư tế hướng dẫn bà Rachel hãy đặc biệt
dưỡng dục và chăm sóc con trẻ với những tâm tình xứng đáng, bởi vì ông biết
con trẻ này rất đẹp lòng Thiên Chúa và đã được tiền định cho những điều cao
cả; hơn nữa, vì mang những phẩm tính ngoại thường, nên ngày sau trẻ Giuse sẽ
trở nên một nguồn an ủi cho tất cả những ai diễm phúc được tiếp xúc với Ngài.

Quả thật, tất cả những lời ấy về sau đã thành hiện thực; Thánh Giuse không
chỉ đem an ủi cho những người giao tiếp với Ngài lúc sinh thời, mà còn cho tất
cả những ai tôn sùng Ngài trong tương lai. Và vì Thiên Chúa còn tiền định
Thánh Giuse làm quan thầy các linh hồn hấp hối, nên Ngài cũng trở nên nguồi
ủi an và sức mạnh thần hiệu giúp đỡ họ trong cuộc chiến đấu trước lúc lâm
chung.

Sau khi nhận lại hài nhi, hai ông bà cảm tạ Thiên Chúa. Lòng họ xúc động,
ngập tràn hân hoan giữa dòng lệ tuôn trào. Hai vị đã đưa trẻ Giuse về như một
châu báu, một món quà được Thiên Chúa ban tặng. Suốt chặng đường về, trẻ
Giuse hoàn toàn thinh lặng và được đắm đuối trong Thiên Chúa. Trẻ Giuse vui
mừng cảm tạ Thiên Chúa đã ban ơn giúp Ngài thăng tiến trong tình yêu. Mặc dù
chưa thể thực hành mọi nhân đức quý chuộng, nhưng trẻ Giuse rất nổ lực trong
sự ước ao. Ngài giữ mãi niềm ước ao như thế cho đến khi trưởng thành, và nhờ
đó, Ngài đã thực hiện các nhân đức ấy đến mức hoàn hảo. 21

19 [Thuật ngữ “Lề Luật” được sử dụng trong sách này có hai nghĩa, có lúc chỉ về luật đức ái tổng quát, căn
bản đối với Thiên Chúa và đồng loại, được ban cho dân Do Thái lẫn các dân ngoại (x. Lc 10:27), và có lúc



bao hàm hoặc ít ra thiên về luật định pháp lý, những qui định chi tiết được ban cho dân Do Thái cùng với
luật căn bản. Chúng tôi cố gắng phân biệt hai thứ luật trên bằng cách viết hoa mỗi khi thuật ngữ này được
sử dụng theo nghĩa thứ hai, tức là Lề Luật, mang ý nghĩa pháp lý. – Lời dịch giả].
20 Lề luật chỉ đề cập đến con trai đầu lòng. Theo Lề Luật xưa, những người con này rất được đề cao và có
nhiều đặc lợi. Họ có nhiều quyền lợi và đặc ân (x. Menochio and Cornelius a Lapide, Comm. to chap. 25 of
Genesis). Như vậy, con trai đầu lòng rất quan trọng, và vì Thánh Giuse sẽ gồm tóm nơi mình tất cả những
hồng ân và đặc ân của các tổ phụ, nên Ngài được tiền định hưởng tất cả những quyền lợi và đặc ân của
người con trai đầu lòng.
21 [Liên quan đến ý kiến của các nhà thần học và đặc biệt của Cha Suerez (p. 3, Bk. 2, disp. 18, sect. 4), trong
phần chú giải, linh mục tiến sĩ Bergamaschi cố gắng giải thích sự tăng triển nhanh chóng về ân sủng nơi
Thánh Giuse dựa trên căn bản ân sủng tự động tăng gấp đôi trong từng hành vi yêu mến được Thánh nhân
thực hiện. Quan điểm ân sủng gia tăng như thế ngày nay dường như không còn được các thần học gia ủng
hộ. Chẳng hạn Matthias Scheeben đã nói rõ: “Không hơn gì lúc ban đầu, sự công chính Kitô…không thể tự
con người mà tăng triển và gia tăng được. Trước cũng như sau, ân sủng và sự công chính trong mọi giai
đoạn phát triển đều trực tiếp được Thiên Chúa thông ban, qua nguồn ánh sáng và năng lực sinh động mới
mẻ. Trong bậc ân sủng, hoạt động của chúng ta chỉ góp phần để được thông ban một mức độ ân sủng mới,
nói cách khác là mở ra những dòng suối ân sủng và chuyển dòng chảy đến cho chúng ta mà thôi. (The
Mysteries of Christianity, trans. by C. Vollet S. J., B. Herder, 1945, p. 648).
Trong văn bản, điều đáng chú ý là Mẹ Maria Baji đã nhiều lần sử dụng những lời tuyên bố tương tự như
vậy. Theo đó, lời chú thích sau đây rõ ràng thật đáng được cứu xét: “Các thánh cho chúng ta biết, trong tiến
trình công chính hóa, Thánh Giuse đã lãnh nhận một sự tràn đầy ân sủng tỉ lệ với sứ mạng Ngài sẽ thực
hiện, một sứ mạng siêu vượt hơn sứ mạng của các tiên tri, các tông đồ, và cả các thiên thần nữa. Những
hành vi của Thánh Giuse ngay từ ban đầu đã được tác động nhờ ơn thánh hóa là ơn hoạt động với tất cả
năng lực, và như vậy, tạo điều kiện làm làm ơn thánh tăng triển nơi Ngài đến một mức độ cao hơn lúc ban
đầu” – Lời dịch giả].



CHƯƠNG 4: Thời Thơ Ấu Của Thánh
Giuse, Thái Độ Của Ngài Đối Với Thiên

Chúa Và Song Thân

Bà Rachel đã trung thành chu toàn nhiệm vụ dưỡng dục hài nhi của mình, và
công việc ấy đã trở nên một nguồn ai ủi cho bà. Bà cẩn thận chăm sóc con. Rất
nhiều lần bà đã nhìn thấy trẻ Giuse u sầu và khóc lóc nức nở. Bà ngạc nhiên khi
thấy thái độ bất thường nơi con mình, nhưng vì cẩn trọng, bà vẫn im lặng và
không tỏ cho ai biết. Đối với bà, điều ấy dường như là một ân ban đặc biệt của
con trẻ. Suy tư ấy khiến bà rất xúc động. Bà cảm thấy dường như người con ngây
thơ của mình đã gánh lấy trách vụ của một người đền bồi. Quả thật bà đã không
lầm, vì khi ấy, ngoài ơn thánh hóa, trẻ Giuse còn được ơn sử dụng trí năng, và do
đó, đã hiểu biết nhiều về Thiên Chúa và những sai lỗi nhân loại xúc phạm đến
Người.

Trước thảm trạng ấy, trẻ Giuse đã khóc lóc thảm thiết và hiến dâng nước
mắt để nguyện xin Thiên Chúa đoái thương các tội nhân, ban ơn soi sáng và giúp
họ nhận ra lỗi lầm đáng trách. Một thiên thần đã khích lệ trẻ Giuse và cho Ngài
biết hành vi ấy rất đẹp lòng Đấng Tối Cao, và đồng thời cũng là cách để thực thi
đức ái đối với đồng loại sa đọa. Vì vậy, với ước nguyện sốt sắng muốn làm thỏa
lòng Thiên Chúa và trợ giúp đồng loại của mình, trẻ Giuse đã liên lỉ thực hiện
những hành vi ấy.



Quả thật có thể nói rất đúng rằng trẻ Giuse, dù mới chào đời, nhưng đã giữ
trọn vẹn hai giới răn của lề luật, đó là yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự, bằng
tất cả khả năng và sức mạnh, đồng thời yêu thương đồng loại của mình. Vì lương
tâm không có gì tự trách, nên trẻ Giuse thực hiện các việc đền tạ là để đền bồi tội
lỗi tha nhân. Để đáp lại, Thiên Chúa đã rộng ban cho trẻ Giuse nhiều ân huệ và
ân sủng. Một ân huệ rất đặc biệt là Mẹ Thiên Chúa sẽ sớm chào đời, để Thánh
Giuse có thể trở nên người bảo vệ và hôn phu rất trung thành của Đức Nữ.

Có thể nhận thấy rõ ràng Con Trẻ thánh thiện này đã được đắm đuối trong
Thiên Chúa liên lỉ suốt nhiều ngày. Trong những dịp ấy, trẻ Giuse không cần
đến dưỡng chất từ thân mẫu; vì đối với Ngài, việc hấp thụ của ăn đầy hoan lạc
làm phong phú cho linh hồn, tức là ơn an ủi của Chúa, kể như đã quá đầy đủ.
Dựa vào thần thái của Ngài, người ta có thể xác định ơn ấy trào tràn như thế nào.
Vào những lúc ấy, dung mạo trẻ Giuse giống như một thiên thần, đôi má Ngài
ửng hồng; vẻ tươi vui thể hiện trên gương mặt, và đôi mắt Ngài long lanh như
hai vì sao.

Những khi nhìn thấy như thế, thân mẫu thường để yên và không làm ngăn
trở cho con trẻ. Khi nhận ra con trẻ trong thần sắc thiên đàng như thế, thân mẫu
cũng được tràn đầy một niềm an ủi đặc biệt. Tâm hồn bà trào dâng những lời ca
ngợi và tri ân Thiên Chúa. Thân phụ của trẻ Giuse cũng thường được nhìn thấy
những trạng thái ngoại thường của con mình, và cùng với vợ, ông xúc động đến
ứa nước mắt.

Ôi, ông bà song thân thật hạnh phúc biết bao khi được nuôi dưỡng trẻ Giuse!
Tình yêu của ông bà thắm thiết dường nào! Tuy nhiên, hoàn cảnh của hai ông bà
rất khác biệt với hoàn cảnh của song thân tổ phụ Giuse, phó vương nước Ai Cập.
Như đã biết, tổ phụ Giuse chỉ là hình bóng của Thánh Giuse. 22 Tổ phụ Giuse
được cha thương yêu hơn mọi anh em thế nào, thì Thánh Giuse cũng được Chúa
Cha yêu thương hơn mọi người (nam) 23 như vậy, bởi vì Người đã tiền định cho



Thánh nhân làm hiền phụ của Ngôi Lời Nhập Thể và lương quân của Hiền Mẫu
Con Thiên Chúa. Tổ phụ Giuse Ai Cập được cha ban cho một chiếc áo đắt giá;
còn Thánh Giuse của chúng ta được Chúa Cha trên trời trang sức bằng ơn thánh
hóa.

Tổ phụ Giuse bị anh em ghen ghét và bán đi như một tên nô lệ; còn Thánh
Giuse, sau khi song thân qua đời, đã bị tước đoạt cơ nghiệp một cách bất công
đến nỗi phải lưu lạc tới Jerusalem để học nghể mưu sinh. Tổ phụ Giuse Ai Cập
giải thích ý nghĩa các giấc chiêm bao, còn Thánh Giuse của chúng ta có một
thiên thần đồng hành, trong những giấc mơ, khuyên dạy, nhủ bảo Ngài làm
những điều đẹp lòng Thiên Chúa và hoàn tất thánh ý của Người.

Vị kia là đại diện của Hoàng Đế Ai Cập, còn Thánh Giuse của chúng ta là đại
diện của Thiên Chúa trên toàn cõi Ai Cập trần gian này. Vị kia trung thành với
Thiên Chúa trong việc không xâm phạm đến vợ người khác; còn Thánh Giuse
của chúng ta trung thành với Chúa Thánh Thần trong việc không bao giờ xúc
phạm đến ngọc thể vẹn tuyền của Hiền Thê của Người và của chính mình – nói
đúng hơn, Thánh nhân còn là người bảo vệ sự tinh tuyền của Đức Maria.

Vị kia đã dự phòng lúa thóc cho lợi ích con dân Ai Cập; còn Thánh Cả Giuse
của chúng ta là người bảo vệ cho Đấng Hằng Sống; Đấng được tiền định nên
Bánh cho những người được chọn, làm thần lương và thần lực cho các tín hữu. Vị
kia là nguồn ủi an cho cha mẹ và cho toàn thể đất nước Ai Cập; còn Thánh Giuse
của chúng ta là nguồn an ủi cho Ngôi Lời Thiên Chúa, Đấng sẽ được Ngài dưỡng
nuôi bằng lao nhọc và mồ hôi, và cho Hiền Mẫu của Chúa Giêsu trong tất cả
những cuộc hành trình. Thánh Giuse còn là nguồn ủi an cho tất cả các tín hữu
trong những lúc gian truân, nhất là trong giờ lâm tử.

Vĩ kia được chủ nhân quý chuộng; còn Thánh Giuse của chúng ta được
Thiên Chúa hết tình yêu thương và trọng vọng, vì Ngài là Đại Diện của Thiên
Chúa trên trần gian! Không nam nhân nào đã từng sống trên trần gian có thể



sánh được với Thánh Giuse của chúng ta, không nam nhân nào đã được Thiên
Chúa 24 sủng ái và tôn vinh cho bằng Thánh Giuse. Chỉ một mình hiền thê rất
thánh và cực sạch của Ngài là Đức Trinh Nữ Maria là được diễm phúc siêu vượt
mà thôi. 25 Đức Maria đã được nâng cao hơn Thánh Giuse khôn lường.

Thời gian phát triển của trẻ Giuse là một thời gian hồng phúc cho song thân
của Ngài. Bởi vì ngay từ độ tuổi thơ nhi, trẻ Giuse đã cầu nguyện nhiều cho các
tội nhân, thì Ngài còn cầu nguyện tha thiết đến đâu để xin Thiên Chúa đổ tràn
ơn lành cho song thân, và chắc hẳn Thiên Chúa đã nhậm lời, vì hai vị đã tiến bộ
nhanh chóng trên đường nhân đức cũng như trong tình yêu đối với Thiên Chúa
và đồng loại.

Mỗi khi được thân mẫu bồng ẵm trên tay và được ở một nơi có thể nhìn thấy
bầu trời, trẻ Giuse thường chăm chú hướng mắt nhìn lên. Vẻ hân hoan hớn hở
của trẻ Giuse cho thấy trót hạnh phúc và kho tàng của Ngài là ở trên cao. Khi
nhận ra điều ấy, bà Rachel thường ẵm trẻ Giuse đến những nơi có thể rõ ràng
nhìn thấy bầu trời. Mỗi khi thấy trẻ Giuse buồn bả, bà cũng làm như vậy, vì nhờ
đó, sẽ làm phấn khởi tâm tình của con. Đồng thời, chính bà cũng chiêm ngấm sự
cao cả của Thiên Chúa qua các công trình kỳ diệu của Người và được hân hoan
trong tâm hồn.

Kẻ thù hỏa ngục đã nhận ra vẻ sáng láng nơi trẻ Giuse và những tiến triển
vượt bậc của song thân Ngài trên đường nhân đức. Vì vậy, hắn lo sợ con trẻ này
sẽ cổ động nhiều người khác cùng tham gia cuộc chiến chống lại hắn, và dùng
gương sáng của mình mà hướng dẫn nhiều linh hồn đến với cuộc sống thánh
thiện. Nhiều lần hắn đã dốc sức hủy diệt mạng sống trẻ Giuse, nhưng các kế
hoạch của hắn bao giờ cũng thất bại, vì trẻ Giuse đã được cánh tay uy hùng của
Thiên Chúa bảo vệ.

Trẻ Giuse còn được hai thiên thần do Thiên Chúa ủy nhiệm nhiệm vụ canh
giữ. Kẻ thù hỏa ngục căm tức vì các mưu đồ của hắn không sao thành công. Hắn



bày ra một âm mưu khác, qua đó, cố sức xúi giục song thân trẻ Giuse đến chỗ
bất hòa và gây gỗ với nhau. Mưu chước này cũng thất bại, bởi vì nhờ nhân đức và
lòng kính sợ Thiên Chúa, hai vị đã nhìn thấu những cạm bẫy của kẻ thù chung.
Trước sức mạnh lời cầu nguyện của hai vị, quỷ dữ đã cuống cuồng bỏ chạy.

Sau đó, Satan lại tấn công vào các gia nhân trong nhà, nhưng mưu đồ này
cũng thất bại bởi vì trẻ Giuse đã cầu nguyện cho mọi người, và Thiên Chúa đã
nhậm lời cầu xin của Ngài. Trẻ Giuse thường liên kết lời cầu nguyện với việc
chay tịnh, và kết quả là kẻ thù bị tước hết mãnh lực. Quỷ dữ đành hoãn lại cuộc
tấn công để mưu tính một kế sách mới chống lại trẻ Giuse, và chờ đợi một thời
cơ thuận tiện để xúc tiến mưu đồ của hắn. Nhưng lần nào hắn cũng thất bại
thảm hại, bởi vì những lời cầu nguyện của trẻ Giuse rất mạnh thế.

Vị thiên thần được ủy thác nhiệm vụ liên lạc với trẻ Giuse trong các giấc mơ
26 thường xuyên khuyến giục Ngài về những điều phải làm để chiến thắng ma
quỷ hỏa ngục. Thiên thần còn thông báo sớm cho trẻ Giuse khi vừa nhìn thấy
quỷ dữ đang chuẩn bị mở cuộc tấn công nhằm gây xáo trộn trong gia đình, và trẻ
Giuse không bao giờ chểnh mảng đến độ không thực hiện các lời khuyên nhủ
của thiên thần.

Khi đến thời gian xứng hợp, bà Rachel không để trẻ Giuse phải dùng tả lót,
nhưng mặc trang phục cho con. Trẻ Giuse rất sung sướng về điều ấy. Ngài giơ
đôi tay tràn đầy khát vọng lên trời như để muốn tung bay lên đến tận nơi đối
tượng của tất cả những khát vọng của Ngài. Trẻ Giuse thường được nhìn thấy
trong tư thế ấy. Đôi lần, thân mẫu đã nhìn thấy đôi tay nhỏ bé của trẻ Giuse
khoanh lại, tì sát vào lồng ngực, như thể đang ôm chặt Thiên Chúa là Đấng – qua
ơn thánh – đang ẩn ngự trong lòng Ngài.

Vào một dịp khác, song thân trẻ Giuse nhìn thấy Ngài chắp tay, hoàn toàn
siêu thoát với thế giới chung quanh, và đắm đuối trong cuộc chiêm niệm như
đang ngất trí. Trong những phút giây ấy, thân mẫu trẻ Giuse thận trọng để Ngài



được yên tịnh. Trẻ Giuse thường sống trọn nhiều ngày trong sự chiêm ngắm
Thiên Chúa và suy niệm những điều thiện hảo của Người. 27 Trong giờ cầu
nguyện, trẻ Giuse còn được vị thiên thần, có lần chính Thiên Chúa đích thân,
đến hướng dẫn chỉ vẽ. Thiên Chúa đã quảng đại thông mình và ban tràn Thánh
Thần của Người cho linh hồn trẻ Giuse. 28

Như vậy, trẻ Giuse càng ngày càng tấn tới trong tình yêu Thiên Chúa và hiểu
biết hơn các điều thiện hảo của Người. Ngài ước mong đạt đến trọn lành thánh
thiện để có thể nên giống Thiên Chúa trong một mức độ nào đó và đền đáp
phần nào tình yêu vô biên của Người. Vì thế, trẻ Giuse ước muốn mau biết đi để
có thể tôn kính Thiên Chúa một cách xứng đáng, bằng cả thân xác; khi ấy, trẻ
Giuse cũng tỏ dấu bề ngoài bằng cách quỳ gối để nói lên tâm tình yêu mến và
suy phục của Ngài. Thiên Chúa rất thỏa lòng với những ước nguyện ấy, Người
khứng nhận lời cầu xin của trẻ Giuse và cho Ngài biết đi khi còn rất nhỏ.

22 Các văn gia đạo đức và các giáo phụ nhìn nhận tổ phụ Giuse thời xưa là hình bóng của Thánh Cả Giuse.
Về chủ đề này, Đức Lêô XIII đã viết: “Nhiều giáo phụ đã tin điều phụng vụ thánh xác định, đó là tổ phụ
Giuse thời xưa, con của tổ phụ Jacob, là hình bóng về địa vị và sứ mạng của Thánh Giuse, sự uy nghi của
người trước là biểu trưng cho sự vĩ đại và vinh quang của Đấng bảo vệ Thánh Gia” (Tông thư Quamquam
Pluries).
Trong lời mở đầu tác phẩm Summa Josephina, hồng y Vives đã minh họa điểm này rất tuyệt vời, như trong
chương 53. Xem thêm P. Lepicier, De Sancto Joseph, pp. 34-37.
23 [Điều rõ ràng trong nhiều phần của quyển sách này, đặc biệt là đoạn tiếp sau, cho thấy tình yêu của
Thiên Chúa dành cho Thánh Giuse không thể sánh được với tình yêu Người dành cho Đức Maria – Lời
dịch giả].
24 Những lời ấy không đối nghịch với lời Chúa Kitô đã phán: “Quả thật, Ta nói với các ngươi, trong những
người được sinh ra bởi phụ nữ, thì không có một ai cao trọng hơn Gioan Tẩy Giả” (Mt 11:11). Lời Chúa ở
đây không được hiểu theo nghĩa tuyệt đối, vì như thế là coi Thánh Gioan Tẩy Giả còn cao trọng hơn Đức
Trinh Nữ Maria. Những lời ấy phải được hiểu trong văn mạch. Chúa Giêsu đang nói về Gioan Tẩy Giả như
một tiên tri: “Các ngươi vào sa mạc để xem gì? Xem một tiên tri ư? Phải, Ta nói với các ngươi, còn hơn một
tiên tri nữa” (Mt 11:9).
Điều Chúa Kitô muốn nói ở đây là không một tiên tri nào đã được sinh ra mà cao trọng hơn Gioan Tẩy Giả.
Thực vậy, thánh Luca đã ghi lại lời Chúa phán như thế này: “Quả thật, Ta nói với các ngươi, trong những
người được phụ nữ sinh ra thì không có một tiên tri nào cao trọng hơn Gioan Tẩy Giả” (Lc 7:28). Không
phải chỉ mình Gioan Tẩy Giả, mà tất cả các thánh, kể cả các Thánh Tông Đồ, đều không thể vượt trên
Thánh Giuse. Trong Tông thư Quamquam Pluries, Đức Lêô XIII đã minh định: “Vì tương quan hôn ước



giữa Thánh Giuse và Đức Maria, nên chắc chắn hơn mọi thụ tạo khác – ut nemo magis – Thánh Giuse sát
gần với uy phẩm cao sang siêu vượt mọi thụ tạo của Mẹ Thiên Chúa – và vì thế, Thánh nhân đã đạt đến
đỉnh cao uy phẩm vượt trên tất cả mọi người – unus eminet inter omnes – vì Ngài là người bảo vệ và, trước
con mắt người đời, là cha của Con Thiên Chúa.
Lecipier cũng minh chứng điều này dựa trên lý luận về ơn tiền định của Thánh Giuse, người từ trước muôn
đời đã được tiền định và có một mức độ cao sang hơn mọi người, và về mối thân giao giữa Thánh nhân với
Đức Trinh Nữ Maria, (De S. Joseph, p. 2, a. 3, num. 7,8). Tương tự, hồng y Vives cũng tuyên xưng và minh
chứng điều ấy (x. Summa Josephina, chap. 41, 42; x. P. Segneri, Panegyric in Honor of St. Joseph, Cornelius
a Lapide, in chap. 1, on Mat. In chap 5:6; x. Suarez, p. 3, q. 39, a. 2, disp. 8).
Chúng ta nhận thấy Phụng Vụ Giáo Hội đã dành ưu tiên cho thánh Gioan Tẩy Giả qua việc thiết lập lễ kính
ngài ngay từ những thế kỷ đầu, còn lễ kính Thánh Giuse thì mãi về sau mới có. Giáo Hội đặt tên thánh
Gioan Tẩy Giả vào lễ qui (canon) trước, và Thánh Giuse mãi về sau mới được đưa vào. Trong kinh cầu Các
Thánh, câu xướng tên Thánh Gioan Tẩy Giả được xếp trên câu xướng tên Thánh Giuse.
Chúng tôi xin giải đáp cho vấn đề này.
Vào những thế kỷ đầu, Giáo Hội đã giữ tên Thánh Giuse phần nào kín ẩn vì sợ rằng khi đề cao lòng sùng
kính Ngài, có thể Giáo Hội vô tình hậu thuẫn cho bè rối Cerintians, vì bè này cho rằng Thánh Giuse là cha
tự nhiên của Chúa Giêsu, và do đó, Giáo Hội đã dành ưu tiên cho ngày lễ kính thánh Gioan Tẩy Giả.
Hơn nữa, nếu như chỉ dựa vào việc tên Thánh Giuse không được đưa vào lễ qui mà bảo rằng Ngài thua kém
Thánh Gioan Tẩy Giả, thì hóa ra Thánh Giuse còn thua kém cả các thánh Chrysogonus, thánh Cosmas,
thánh Damian, và tất cả các vị thánh được kể tên trước Ngài. Ai lại dám tin như thế?
Tài liệu hội Bollandists ghi nhận (Ad diem 19 Mar. comm. hist., Par. 2, p. 6) vào những thế kỷ đầu, Giáo Hội
cho rằng phải đề cao về lòng tôn kính các thánh tử đạo hơn lòng sùng kính các thánh hiển tu. Như vậy,
thánh Gioan Tẩy Giả, chứ không phải Thánh Giuse, được kể vào số các vị tử đạo.
Về việc kinh cầu Các Thánh xướng tên thánh Gioan Tẩy Giả trước, Đức Benedict XIV, qua những nổ lực
trong thời gian làm “Người Cổ Động Đức Tin”, thời gian tên Thánh Giuse đã được đưa vào kinh cầu, cho
chúng ta biết tên thánh Gioan Tẩy Giả được đặt trên tên Thánh Giuse không phải vì xét mức độ cao cả hoặc
thấp kém, cũng không phải vì địa vị thánh này cao hơn thánh nọ. Nghĩ như vậy là chủ trương rằng Giáo
Hội đã sắp đặt kinh cầu Các Thánh theo mức độ thánh thiện của các thánh, một điều mà Giáo Hội chưa bao
giờ tuyên bố, và thật nguy hiểm khi thừa nhận như thế.
Điều này cũng có thể áp dụng vào việc các thiên thần được đặt trên thánh Gioan Tẩy Giả và cả Thánh
Giuse. Theo ước muốn của Đức Benedict XIV, Thánh Giuse được đặt sau thánh Gioan Tẩy Giả chỉ vì Thánh
Giuse là thánh hiển tu, còn thánh Gioan Tẩy Giả là thánh tử đạo. Thánh Giuse cùng bậc với các thánh tổ
phụ và các thánh tiên tri, và là thánh hiển tu, vì thế, tên Ngài không được đặt trên bậc thánh tử đạo (x.
Benedict XIV, De Servor. Dei, beafit. et canon, Bk. 4, Part. 2, chap. 20; x. Lepicier, De S. Joseph, p. 1, a. 1, n.
13, , 14).
25 Trước khi Giáo lý Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội được định tin, một số thần học gia đã không ủng hộ
giáo lý này. Với lập luận sai lầm, họ cố minh chứng Đức Maria, mặc dù được sinh ra khi đang mắc nguyên
tội, nhưng vẫn không phải chịu các hậu quả của nguyên tội, và do đó, vẫn tránh được mọi tội riêng. Họ cho
rằng nơi Đức Maria, cái được gọi là căn tội, “fomes peccati”, tức là dục vọng lăng loàn, đã bị chế ngự, và do
đó, Mẹ đã tránh được mọi tì ố, ngay cả những tơ tưởng tội lỗi (Thánh Tôma thuộc nhóm bênh vực tư tưởng
này, x. Summa, p. 3, q. 27, art. 3 và 4 – Lời dịch giả].
Ngày nay, giáo lý ấy đã được định tin; Đức Maria được giữ gìn khỏi nguyên tội, căn tội không hề hiện hữu
nơi linh hồn Đức Maria. Sự thanh bạch, miễn nhiễm với hậu quả của nguyên tội, cũng được chấp nhận rộng
rãi trong trường hợp Thánh Giuse. Qua mọi biểu hiện, Thánh Giuse chứng tỏ Ngài có một linh hồn hoàn
toàn thanh sạch, nơi Ngài, tội lỗi mất hết mọi tác dụng. Trong nhà Nazareth, không có chỗ cho tội lỗi. Khi
suy về điểm này, chúng ta hãy xem một sự hòa hợp tuyệt vời nơi “tam vị dưới thế”, tức là Thánh Gia, ba vị
tuy địa vị khác nhau, nhưng hòa hợp thành một khối rất mật thiết và siêu vời. 



Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa trong nhân tính cũng như trong Thiên tính. Hơn nữa, Chúa Giêsu là nguồn
mọi ân sủng, là Đấng Cứu Thế, không có Người, không thể có ơn cứu độ, Chúa Kitô là trung gian giữa Cha
Trên Trời và nhân loại. Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa. Địa vị của Mẹ - theo lời thánh Tiến Sĩ Thiên Thần -
ở sát giới tuyến của sự vô cùng. Nơi Đức Maria, Đấng Cứu Độ đã chứng tỏ quyền toàn năng trong công
cuộc cứu chuộc, bằng cách giữ gìn Mẹ khỏi tội lỗi, và vì thế, Mẹ được ưu tuyển làm Trung Gian giữa Con
Mẹ, Đấng Cứu Độ, với chúng ta là những thụ tạo tội lỗi.
Thánh Giuse là phu quân và là người được dự phần vào địa vị của Đức Maria. Là phu quân của Đức Trinh
Nữ Vô Nhiễm, Thánh nhân đã được nâng lên một mức thanh sạch tuyệt cao đến độ có thể nói tội lỗi đã bị
loại trừ khỏi Ngài. Do hiệu quả của đặc ân được làm hôn phu của Đức Maria và cha của Chúa Giêsu, Thánh
nhân đã sống trên trần gian nhưng không ở dưới bóng tối của tội lỗi (D. Bernard Marechaux O.S.B., La
Transcendence de Saint Joseph, trong ấn phẩm của dòng thánh Đaminh, La Vie Spiritulle, 2 anno., Vol. 1, p.
363, 364).
26 [Để tránh những lập lại không cần thiết, từ đây, nếu không nói rõ, xin quý độc giả hiểu rằng thiên thần
hiện ra với Thánh Giuse khi Ngài đang ngủ và truyền đạt trong giấc mơ của Ngài. – Lời dịch giả].
27 Như Sauve đã viết (Le Cutle de S. Joseph, 4 Elevat. , p. 2): “Nếu như không nghĩ rằng Thánh Giuse có tất
cả những hoàn thiện của đời sống thần bí, ở một mức độ siêu vời, thì chúng ta chỉ có một tư tưởng rất bất
toàn về đời sống nội tâm của Ngài mà thôi. Chúng ta biết đời sống thần bí có những ơn soi sáng và một tình
yêu thiên phú, trong khi đời sống khổ chế, bậc sống áp dụng cho tất cả chúng ta, là kết quả của việc thường
xuyên thực hiện các nhân đức.”
28 Nhà thần bí không thấy Thiên Chúa, nhưng chỉ nhìn thấy một hình ảnh tương đối hoàn hảo của Người.
Trong đời sống thần bí có những tình trạng, trong đó, để ban ánh sáng và tình yêu cho linh hồn, Thiên
Chúa chỉ sử dụng các tặng ân Thánh Thần, và bằng một hoạt động đặc biệt, làm cho các tặng ân ấy rạng
chiếu nơi linh hồn. Những tình trạng này rất thường gặp, mặc dù xem ra có thể khác thường đối với chúng
ta.
Tuy nhiên, Thiên Chúa cũng có thể ban cho linh hồn các ý niệm mới mẻ qua việc trào đổ những ơn soi sáng
trí năng, và khi ấy, chúng ta có những tình trạng thần bí ngoại thường. Những tình trạng ngày rất hiếm gặp
và chúng ta có lý do chính đáng mà gọi đó là tình trạng “thiên thần”. Thực vậy, khi ban cho linh hồn những
ý niệm mới mẻ, Thiên Chúa hoạt động nơi linh hồn giống như Người hoạt động nơi các thiên thần; Người
tỏ mình cho họ qua việc trào đổ các ơn soi sáng trí năng.
Chúng tôi tin Thiên Chúa đã hoạt động nơi linh hồn Thánh Giuse theo cách này, trong sự tương giao rất tự
do. Vì khi ấy, Thánh Giuse ngày càng lớn khôn và càng đến gần những mầu nhiệm vĩ đại mà Ngài sẽ được
tham dự, nên Thiên Chúa càng chuẩn bị cho Ngài hơn, bằng cách tương giao mật thiết hơn với Thánh nhân,
qua việc ban những ý niệm trí năng và tăng bội ơn khôn ngoan thiên phú cho Ngài. Vì thế, thánh Bernard
đã viết: “Kính chào, Con Vua David… Đấng được Thiên Chúa tiết lộ những mầu nhiệm linh thánh và kín ẩn
nhất của lòng Người; Đấng được Thiên Chúa tỏ cho những vấn đề còn bỏ ngỏ và kín ẩn của sự thượng trí
của Người; Đấng được Thiên Chúa ban cho sự thông hiểu mầu nhiệm mà không một vương tôn trần gian
nào đã được ban cho như thế” (Hom. 2, Sup. Missus est.)



CHƯƠNG 5: Trẻ Giuse Biết Đi Và Biết
Nói

Thiếu chương 5 …



CHƯƠNG 6: Sự Tiến Bộ Trên Đường
Nhân Đức Và Những Phúc Lành Đặc Biệt

Của Trẻ Giuse

Như vừa nói, khi mới bảy tuổi, trẻ Giuse đã có những khả năng trí tuệ phi
thường: nói năng đỉnh đạc, và tất cả các hành vi của Ngài đều chín chắn, hoàn
hảo. Quả thật, trong các vấn đề quan trọng, thân phụ của trẻ Giuse không sao
tìm được một cố vấn nào tốt hơn người con khôn ngoan thiên phú của ông. Các
ý kiến của trẻ Giuse không bao giờ sai lầm, bởi vì trước tiên, Ngài luôn cầu
nguyện để tìm hiểu thánh ý Thiên Chúa trong mọi việc. Cha mẹ trẻ Giuse không
bao giờ tiến hành một việc gì khi chưa có sự tán thành của con. Qua kinh
nghiệm, hai vị đã biết những gì trẻ Giuse nói đều sẽ thành hiện thực, cho đến
từng chi tiết.

Tuy vậy, trẻ Giuse sống rất khiêm tốn và vâng phục, đến độ cha mẹ Ngài
không thể không bỡ ngỡ về điều ấy. Sau khi trình bày ý kiến cho cha mẹ, trẻ
Giuse thường nói thêm: “Con thưa với cha mẹ điều con cho là phải lẽ, là nên làm.
Nhưng xin cha mẹ suy xét kỹ lưỡng rồi hãy làm điều mà cha mẹ nghĩ là tốt hảo
và đẹp lòng Thiên Chúa hơn”. Sau đó, trẻ Giuse cầu xin ơn soi sáng cho cha mẹ
biết thực hiện điều nào đẹp lòng Thiên Chúa hơn. Không bao giờ tự phụ, trẻ
Giuse nhận mình là một thụ tạo khốn cùng, hèn mọn, và tự hạ thẳm sâu trước uy



linh Thiên Chúa. Mỗi khi cha mẹ đến hỏi ý kiến, trẻ Giuse rất ái ngại và chỉ nói
theo đức vâng lời để Thiên Chúa được vinh danh trong mọi sự.

Thiên Chúa đã tiên liệu nhu cầu ân sủng và ánh sáng cho trẻ Giuse. Trẻ
Giuse được soi sáng hoặc trong giờ cầu nguyện, hoặc qua thiên thần của Ngài.
Điều đáng lưu ý là khi trẻ Giuse càng lớn, thiên thần càng ít nói, bởi vì ngoài ánh
sáng hết sức dồi dào được Thiên Chúa ban, trẻ Giuse còn trở nên thông sáng
hơn qua việc đọc Sách Thánh.

Một đêm nọ, khi trẻ Giuse đang ngủ, thiên thần hiện đến và cho biết Thiên
Chúa rất thỏa lòng về việc Ngài quyết định vĩnh viễn sống đời độc thân; đồng
thời, Thiên Chúa hứa sẽ phù trợ và ban phúc lành đặc biệt cho Ngài. Sau đó,
thiên thần cho trẻ Giuse nhìn thấy một dây thắt lung hết sức quý giá và đẹp đẽ,
rồi nói: “Thiên Chúa muốn ban cho Ngài dây thắt lưng này như biểu chứng ân
sủng Người ban để giúp Ngài giữ gìn vẹn tuyền vẻ đẹp của đức thanh khiết.
Thiên Chúa phái tôi đến để trao chiếc dây cho Ngài.” Lúc ấy, thiên thần đến gần
và thắt lưng cho trẻ Giuse bằng chiếc dây, đồng thời mời gọi trẻ Giuse hãy cảm
tạ Thiên Chúa vì đã ban phúc lành và ân sủng ấy. 29

Khi chợt tỉnh, trẻ Giuse lập tức chỗi dậy, quỳ gối sốt sắng dâng lời cảm tạ
Thiên Chúa vì ơn trọng ấy. Từ đó, Thánh Giuse không bao giờ bị quấy quất vì
các cơn cám dỗ nghịch đức khiết tịnh. Mặc dù quỹ dữ dùng rất nhiều mưu chước
đa đoan để tấn công, nhưng không thể gài bẫy Thánh Giuse về phương diện này,
bởi vì Thiên Chúa không cho phép, Thiên Chúa Toàn Năng đã gìn giữ Thánh
Giuse trong bậc thanh khiết tuyệt hảo, để Ngài xứng đáng trở nên người bảo vệ
Đức Nữ Vương các kẻ đồng trinh.

Vào một dịp khác, thiên thần lại cho trẻ Giuse biết Thiên Chúa đã tiền định
cho Ngài một đặc ân rất trọng đại và linh thánh. Thiên thần thú nhận không biết
đó là đặc ân gì. Thiên thần nói rằng, hiện thời chỉ thông báo cho trẻ Giuse biết
điều ấy để soi giục Ngài tha thiết vài xin và dọn mình xứng đáng với đặc ân ấy



bằng việc thực hành các nhân đức. Thiên Chúa rất vui lòng khi được cầu xin,
Người muốn lời cầu nguyện và khấn xin phải đi trước các ân ban và các phúc
lành trọng đại. Trẻ Giuse lưu tâm đến lời nhắn của thiên thần, nhưng không cố
sức dò biết hồng ân trọng đại ấy là gì.

Đàng khác, với hết khả năng linh hồn, trước tiên trẻ Giuse thành khẩn nài
xin Thiên Chúa sớm ban Đấng Cứu Độ, và kết đó, đoái thương ban cho Ngài ơn
trọng như lời thiên thần đã thông tri. Trẻ Giuse còn khẩn cầu Thiên Chúa nhiều
ơn khác, nhưng đặc biệt là hai hồng ân trên, vì chúng rất thân thiết với tâm hồn
của Ngài.

Thực ra, hồng ân đặc biệt được thiên thần đề cập trên đây chính là diễm
phúc được kết lương duyên với Đức Trinh Nữ Maria, Đấng được tiền định sẽ là
Hiền Mẫu của Ngôi Lời Nhập Thể. Nhưng khi đó Thánh Giuse vẫn chưa biết,
mãi cho đến khi điều ấy thực sự xảy ra. Và ngay cả khi đã được tiếp nhận Đức
Maria làm hiền thê, thì mãi về sau, Thánh Giuse vẫn chưa biết gì về thiên chức
Thánh Mẫu của Đức Maria.

Trong khi không ngớt cầu xin những hồng ân đặc biệt, trẻ Giuse đã được
cảm nghiệm một ơn ai ủi rất trọng hậu. Một lần nọ, khi được cất đi trong cơn
ngất trí, trẻ Giuse đã nhận được một mặc khải liên quan đến cuộc sống thánh
đức Đấng Cứu Độ sẽ sống khi Người giáng thế và cư ngụ giữa nhân loại. Một
cách đặc biệt, trẻ Giuse nhận thấy nhân đức khiêm nhường và hiền lành rạng
ngời nhất, mặc dù các nhân đức khác cũng rất tuyệt hảo. Trẻ Giuse nhiệt tâm
khao khát muốn thực hành và đắc thủ tất cả các nhân đức ấy. Sau đó, Ngài
không ngừng nỗ lực và chú tâm để luyện thành các nhân đức, và đã đạt được
những tiến bộ thực sự đáng kể. Trẻ Giuse cũng mời gọi các thành viên trong gia
đình hãy gắng sức thực hành các nhân đức, bởi vì điều ấy rất đẹp lòng Thiên
Chúa.

Đến dịp lễ Vượt Qua, trẻ Giuse được cùng cha mẹ đi lễ Đền Thờ Jerusalem.



Mỗi lần đại lễ gần đến, trẻ Giuse cảm thấy hạnh phúc dạt dào, Ngài giữ chay và
cầu nguyện để dọn mình mừng lễ như lời thiên thần chỉ dạy. Vừa đến Đền Thờ,
trẻ Giuse liền quỳ gối cầu nguyện, và quỳ mãi như thế suốt nhiều giờ trước sự
ngạc nhiên của những người chứng kiến, bởi vì khi đó, trẻ Giuse vẫn còn là một
thiếu nhi nhỏ bé. 30

Trong giờ cầu nguyện, trẻ Giuse được Thiên Chúa ban ơn soi sáng lạ lùng và
được nhìn thấy những niềm vui của Jerusalem thiên quốc. Điều ấy thúc bách
Ngài khẩn nài Thiên Chúa sớm ban Đấng Cứu Thế, để nhờ công cuộc cứu độ,
các linh hồn sẽ được hạnh phúc muôn đời. Thiên Chúa Toàn Năng rất thỏa lòng
với những lời cầu nguyện của tôi trung của Người.

Trước kia, thân phụ trẻ Giuse vẫn rộng tay bố thí, nhưng giờ đây, ông trao
lại cho quý tử thực hiện việc ấy. Ông Jacob làm như thế vì nhận thấy con mình
rất thích bố thí và lúc nào cũng hân hoan thực hiện việc ấy với một tâm tình rất
nhân đức, đến nỗi mỗi lần được trẻ Giuse thi ân, những người thụ ân cảm
nghiệm một niềm vui lớn lao ngoại thường như chưa bao giờ được như thế. Khi
phân phát bố thí, các ý hướng của trẻ Giuse bao giờ cũng rất ngay lành; hơn nữa,
Ngài còn liên kết việc hiến thân cho Thiên Chúa vào hành vi ấy nữa.

Trẻ Giuse ước ao ở lại Jerusalem vĩnh viễn để có thể thường xuyên được
sống trong Đền Thánh. Vì thông cảm và để chiều theo ước nguyện của con, song
thân trẻ Giuse đã kéo dài thời gian lưu lại thành thánh lâu hơn lệ thường. Trong
quãng thời gian đó, trẻ Giuse không rời khỏi Đền Thờ, ngoại trừ những lúc phải
đi dùng bữa và về nghỉ đêm. Tất cả thời giờ còn lại đều được dành cho việc cầu
nguyện. Trẻ Giuse van xin Thiên Chúa khứng nhận các ước nguyện của Ngài.

Trẻ Giuse đoan hứa với Thiên Chúa rằng sau khi song thân qua đời, Ngài sẽ
chọn Jerusalem làm nơi cư ngụ để có thể đến Đền Thờ cầu nguyện thường xuyên
như lòng ao ước. Thiên Chúa không những chấp nhận, mà còn ban cho Thánh
Giuse cơ hội để giữ trọn điều hứa nguyện ấy, theo như thời gian Người đã tiền



định. Trẻ Giuse không bao giờ lang thang ngắm nghía những điều lạ lẫm trong
thành thánh như các trẻ cùng độ tuổi, cũng không giao du tìm kiếm bạn bè.

Trẻ Giuse tỏ ra trọng kính và rất ngoan ngoãn với những người phục vụ Đền
Thờ. Vì thế, Ngài đã được các Tư Tế quý mến. Tất cả các vị đều trân trọng trẻ
Giuse, một phần vì Ngài thường rộng rãi phân phát của bố thí, một phần vì họ
nhận thấy Ngài có những tâm tình rất cao thượng.

Tuy vậy, trẻ Giuse không bận tâm đến những điều ấy, nhưng chỉ chuyên tâm
đến việc yêu mến và làm sao cho đẹp lòng Thiên Chúa. Một ngày kia, khi đang
cầu nguyện sốt sắng khác thường trong Đền Thờ, trẻ Giuse nghe có Tiếng Nói
trong lòng cho biết lời cầu nguyện của Ngài rất đẹp lòng Thiên Chúa, và tất cả
những điều khấn xin của Ngài sẽ được nhậm lời. Thiên Chúa cũng hứa ban một
lòng sủng ái đặc biệt, và yêu cầu trẻ Giuse hãy đáp ứng lời kêu gọi của Người.

Khi nghe những điều ấy, trẻ Giuse vô cùng sung sướng, đến độ được ngất trí
và bất động suốt nhiều giờ. Ngài được cảm hưởng sự ngọt ngào và hoan lạc của
Chúa Thánh Thần. Càng ngày trẻ Giuse càng được bừng cháy và sôi sục trong
ngọn lửa tình yêu Thiên Chúa. Ngài không còn muốn nghe nói về bất cứ điều gì
ngoài những điều về Thiên Chúa và các ưu phẩm của Người. Ngài nồng nhiệt
khát khao mong tìm một người bạn tâm giao có cùng những sở nguyện để có thể
tràn trải tâm hồn. Vì không sao tìm được, trẻ Giuse đã nài xin Thiên Chúa gửi
đến cho Ngài một người bạn như thế.

Một lần kia, đang lúc khấn nguyện điều ấy, Giuse nhận ra Tiếng Nói trong
lòng cho biết Ngài sẽ được một niềm an ủi còn lớn lao hơn điều Ngài đang cầu
xin. Trên thực tế, điều ấy sau này đã thành hiện thực đúng như lời Chúa phán, vì
Thánh Giuse được tiền định lãnh nhận niềm an ủi khôn lường là được sống bên
cạnh Ngôi Lời Nhập Thể và Hiền Mẫu rất thanh sạch của Người. Quả thật là
một đặc ân trọng đại hơn nhiều so với điều Ngài đang khát khao và nài xin.

Nhờ lời hứa của Thiên Chúa, trẻ Giuse cảm thấy được an ủi rất nhiều. Ngài



nóng lòng trông mong và liên lỉ nài xin để điều ấy được thực hiện. Vì biết mình
được chúc phúc và là đối tượng của lòng thương xót thần linh, trẻ Giuse không
ngớt dâng lời cảm tạ về tất cả những phúc lành và xin hiến toàn thân cho Thiên
Chúa.

Sau khi trở về Nazareth, trẻ Giuse thường ca ngợi vẻ tráng lệ uy nghi của
Đền Thờ và phận phúc của những người được sống ở đó. Ngài nói về những điều
thánh thiện và Jerusalem thiên quốc: “Nếu ở Đền Thờ Jerusalem mà còn được
hưởng niềm vui như thế, thì những người được phúc sống chung mái nhà với
Chúa khi Người giáng thế thì còn hạnh phúc và được an ủi như thế nào nữa! Vẻ
đẹp của mái nhà ấy ắt hẳn phải siêu vượt! Ôi, chúng ta hãy nài xin Thiên Chúa
đoái thương sớm sai Đấng Cứu Độ đến, để nhờ Người, chúng ta đáng được vào
thiên quốc sau khi đã qua đời và được đón nhận vào cư ngụ ở đó cho đến muôn
đời!”

Khi trẻ Giuse nói lên điều ấy, lòng sốt sắng của Ngài đã làm cho cha mẹ cũng
cháy bỏng lòng khát khao Đấng Cứu Độ và cùng hợp dâng lời khấn xin lên
Thiên Chúa. Trẻ Giuse không những nói với song thân, mà còn nói với tất cả
những ai đến viếng thăm gia đình như vậy. Ngài thường nói với họ: “Hãy cầu xin
Thiên Chúa nhân lành sớm thực hiện những lời Người đã hứa. Ôi, hạnh phúc
biết bao nếu chúng ta được lãnh nhận hồng ân ấy và được diễm phúc nhìn thấy
Đấng Cứu Độ sống giữa chúng ta! Ôi, hạnh phúc dành cho chúng ta sẽ như thế
nào! Thực vậy, tôi sẵn lòng hy sinh tất cả để được phụng sự và tôn vinh Người!”

Thỉnh thoảng, bà Rachel cũng nói với trẻ Giuse: “Hỡi con, con sẽ làm gì nếu
như con được diễm phúc tận mắt nhìn thấy Đấng Cứu Độ?” Khi ấy, trẻ Giuse giơ
tay lên trời và đáp lại: “Con sẽ làm gì nhỉ? Con sẽ tận hiến toàn thân cho Người
và sẵn lòng phụng sự Người mãi mãi. Con sẽ không bao giờ lìa bỏ Người.” Thế
rồi bà Rachel lại hỏi: “Thế con không biết việc phụng sự như thế đòi hỏi rất
nhiều nỗ lực can trường hay sao?”



Trẻ Giuse đáp: “Không những con sẵn lòng chấp nhận mọi nỗ lực can
trường, mà còn nhận là đại phúc nếu như việc phụng sự ấy đòi con phải hiến
dâng mạng sống cho Người.” Bà Rachel lại hỏi tiếp: “Nào ai biết Đấng Cứu Thế
có tưởng nghĩ đến con và cho con được phụng sự Người không?”

Trẻ Giuse thưa lại: “Ôi, quả thật con bất xứng với hồng ân ấy, nhưng con vẫn
cứ nài xin cho đến khi Thiên Chúa dủ lòng thương mà chấp nhận việc phụng sự
của con; bởi vì Thiên Chúa là Đấng Nhân Lành, thì Đấng Cứu Thế nhất định
cũng như vậy. Thiên Chúa chấp nhận những lời khấn xin và cầu nguyện của con
thế nào, thì Đấng Cứu Thế sẽ chấp nhận việc phụng sự của con cũng như thế.”

Bà Rachel an ủi con: “Hỡi con, con đừng chán ngại dâng lên Thiên Chúa
những lời khẩn nguyện và nài xin Người đoái thương mau sai Đấng Cứu Độ đến;
mẹ hy vọng Người sẽ đoái nghe những lời cầu nguyện và khứng nhận các ước
nguyện chân thành của con, và ban cho con ơn an ủi lớn lao khi thấy những khát
vọng của con được thực hiện.“Trẻ Giuse lại giơ tay lên trời than thở: “Ôi, Thiên
Chúa của con, nguyện Chúa đoái thương cho tất cả điều ấy xảy đến với con! Ôi,
lúc ấy ai sẽ được hạnh phúc và mãn nguyện hơn con!”

29 Các tín hữu rất có lòng quý chuộng ơn ban này của Thánh Giuse, và do đó, việc sùng kính “dây thắt lưng
Thánh Giuse” đã trở thành phổ biến, nhất là sau những sự kiện xảy ra vào năm 1657.
Vào thời ấy có một nữ tu dòng thánh Augustine rất thánh thiện, tên là Elizabeth, sống tại Antwerp. Chị đã
chịu nhiều đớn đau kinh khủng. Bệnh trạng của chị thê thảm đến nỗi các bác sĩ đều cho rằng không thể
tránh được cái chết đã gần kề. Khi đã mất hết hy vọng nơi người đời, chị nữ tu thánh thiện kia chỉ còn biết
đeo một đoạn dây được làm phép nhân danh Thánh Giuse, vị thánh mà chị sùng kính cách đặc biệt. Chỉ
một vài ngày, trong lúc đang cầu nguyện sốt sắng, chị bỗng nhiên cảm thấy được khỏi bệnh hoàn toàn, đến
độ vị bác sĩ Tin Lành vẫn điều trị cho chị đành phải thừa nhận đó là một phép lạ đặc biệt (Bollard, Acta St.
Joseph, 19 Mar., p. 109).
Tin đồn về phép lạ loan truyền khắc nơi. Nhiều bệnh nhân trầm trọng đặt trót niềm tin nơi Thánh Cả
quyền uy, và đeo những thắt lưng tương tự như đoạn dây của nữ tu Antwerp, và họ cũng lãnh nhận được các
lợi ích như vậy.
Trong thời gian ấy, một số giáo sĩ đạo đức tin rằng có thể dùng loại thắt lưng này để kêu xin không những
ơn sức khỏe phần xác, mà còn như một biểu tượng, một phương tiện và vật nhắc nhớ - nhờ lời cầu bầu của
vị thánh cả quyền uy – để cầu xin ơn chiến thắng xác thịt. Thế là “Hiệp hội dây thắt lựng Thánh Giuse”
được ra đời, trước tiên là ở nhà thờ thánh Nicholas tại Verona, sau đó là ở nhà thờ thánh Rocco tại Roma, và



từ đó, hiệp hội đã phát triển khắp thế giới. Nhiều vị giáo hoàng đã ban cho hiệp hội này rất nhiều các ân xá.
Dây thắt lưng Thánh Giuse có thể làm bằng vải, len, hoặc nỉ, và đươc đeo bên trong trang phục. Đồng thời,
đoạn dây cũng là biểu tượng của việc dâng mình cho vị thánh cả vinh hiển và nhờ sự cầu bầu của Ngài mà
cầu xin ơn sống thanh sạch.
Hơn nữa, vì ở đời này, niềm vui bao giờ cũng pha lẫn nỗi buồn, và sợi dây, với bảy nút thắt, biểu trưng bảy
niềm vui và bảy nỗi buồn chính yếu của thánh cả, giúp chúng ta suy niệm để thăng tiến trên đường thiêng
liêng (P. Lepicier, II Giglio d’Israele – Hoa Huệ Israel, 2 Ed., pp. 78-81).
30 Điều này cũng rất tự nhiên và phù hợp với thực tế, vì ngay từ thơ ấu, trẻ Giuse đã được Thiên Chúa
chuẩn bị cho một sứ mạng cao cả. Một văn sĩ đạo đức thời nay đã phát biểu, như thể ông đã từng đọc qua
những điều được trình bày trong những trang này, khi viết rằng: “Một số người có thể nêu nghi vấn: Làm
sao Thánh Giuse – ngay từ thời thơ ấu và niên thiếu – đã có thể sống thân mật với Đấng Cứu Thế? Chắc
chắn Thánh nhân đã hiến mình một cách rất diệu kỳ, nhưng cũng rất chân thực và tận tuyệt cho mầu nhiệm
Đấng Cứu Thế.
“Ẩn khuất trong Thiên Chúa, với một niềm cậy trông sốt sắng, một khát vọng sống động, tinh tuyền, và
bằng lời cầu nguyện, Thánh Giuse đã suy tư mầu nhiệm này và đã làm chạnh lòng Chúa Cha. Hiệu quả hơn
cả tiên tri Isaia, Thánh Cả đã khẩn xin Trời Cao hãy đổ sương xuống và làm sự công chính nở rộ trên trái
đất! Tôi dường như thấy Thánh Giuse, một người sốt sắng tuân giữ Lề Luật, đã coi việc thường xuyên lên
Đền Thờ là một niềm vui xướng…Và ở đó, Thánh nhân thường được ngất trí và reo lên: “Ước chi tôi được
trở nên đầy tớ Đấng Cứu Thế - mặc dù tôi hết sức bất xứng!”
Ôi lạy Thánh Giuse, thay vì được làm đầy tớ Đấng Cứu Thế, Ngài đã được tiền định bồng ẵm Chúa trên tay
và sống thân mật bên Người suốt 30 năm trường! Chính vì mục đích ấy, tuy Thánh Cả không biết, nhưng
hàng ngày Thiên Chúa đã đào luyện Ngài, và Ngài, khiêm tốn và vô tình, nhưng hết sức quảng đại, đã dọn
mình bằng cách thực thi các nhân đức và cầu nguyện sốt sắng!
“Thực vậy, ai có thể tả được những điều chuẩn bị Thánh Giuse cho sứ mạng của Ngài? Bao nhiên ân sủng
đặc biệt, mãnh liệt và cao quý đã được trào đổ xuống! Không một thiên thần nào, vị thánh nào đã từng được
lãnh nhận như thế. Về phần mình, Thánh Giuse đã cộng tác, vì linh hồn Ngài rất tinh tế, quảng đại, nhưng
đồng thời, cũng rất ngoan thảo” (Sauve, Le Culte de S. Joseph, Elevat. 4, p. 3).



CHƯƠNG 7: Trẻ Giuse Bị Ma Quỷ Quấy
Phá. Đức Nhẫn Nại Của Trẻ Giuse Trong

Thử Thách Và Bách Hại

Ma quỷ là kẻ thù không đội trời chung với tất cả những gì thiện hảo đã cuồng nộ
khi thấy nhân đức diệu kỳ tỏa sáng nơi trẻ Giuse. Cơn cuồng nộ của Satan thật
kinh khủng vì hắn biết rõ gương sáng của trẻ Giuse đã lôi kéo được nhiều người
đi vào con đường thực hành nhân đức. Hắn quyết tâm dùng mọi cách để làm trẻ
Giuse tức giận hoặc bất nhẫn, đưa đẩy Ngài lạc xa con đường chí thiết yêu mến
và sốt sắng phụng sự Thiên Chúa. Để đạt được mưu đồ ấy, Satan đã âm mưu
khích động một số kẻ đồi bại đứng lên chống đối trẻ Giuse; gieo vào lòng họ sự
giận ghét, thậm chí còn thù hận đối với Ngài, vì chưng các hành vi nhân đức của
trẻ Giuse quả thật là một lời quở trách đối với họ và làm cho họ phải ngượng
ngùng.

Một số thanh niên phóng đãng đã âm mưu và thỏa hiệp với nhau sẽ tấn công
trẻ Giuse bằng cách nhục mạ mỗi khi gặp Ngài. Chúng đã thực hiện ý đồ ấy –
thậm chí, còn chủ tâm bày ra các cuộc giáp mặt với trẻ Giuse – và mỗi khi vừa
thấy Ngài, chúng liền chửi rủa và xỉ vả thậm tệ. Trẻ Giuse chỉ biết cúi đầu, và sau
đó, hướng tâm hồn lên Thiên Chúa, nài xin Người ban ơn giúp sức để chịu đựng,
và cho những kẻ chống đối được ơn soi sáng để nhận ra lầm lỗi của họ. Bọn



thanh niên kia nhận thấy trẻ Giuse không lưu tâm đến những lời công kích của
chúng, nên gán cho Ngài là thứ đần độn, hèn nhát, đồ thỏ đế, không biết ăn nói.

Trẻ Giuse cứ bình thản tiến bước. Lũ thanh niên trân tráo kéo theo, vừa thốt
ra những lời khiêu khích. Vị thánh trẻ lúc ấy phân vân không biết nên ứng đáp
để kìm hãm chúng lại hoặc tiếp tục im lặng và nhẫn nhục chịu đựng mọi sự. Khi
ấy, tự nội tâm, trẻ Giuse nhận được một lời khuyên hãy im lặng và nhẫn nhục
chịu đựng, và như thế, sẽ làm Thiên Chúa được vui lòng. Ơn soi sáng thần linh
ấy đã giúp trẻ Giuse đủ sức chấp nhận cuộc bách hại mà không phàn nàn, trái lại
còn điềm tỉnh hân hoan.

Thế là bọn lăng mạ kia đâm ra hoang mang, mà quỷ dữ đành chịu thất bại.
Tuy nhiên, các thanh niên ấy không dễ dàng bỏ cuộc, chúng tiếp tục quấy phá
cho đến khi tự chán ngán những trò côn đồ của mình rồi mới chịu để cho trẻ
Giuse được yên thân. Cuộc bách hại thật dữ dội, mỗi khi ra khỏi nhà để lo toan
việc gì, trẻ Giuse đều phải hứng lấy những cuộc chạm trán rất khó chịu với bọn
thanh niên. Tuy nhiên, Thánh nhân không hé miệng than thở với ai, kể cả với
cha mẹ, và lúc nào Ngài cũng tỏ ra bình thản và vui tươi.

Tuy nhiên, cuối cùng, thân phụ trẻ Giuse cũng nghe biết con mình đang bị
quấy nhiễu, và ông đã đích thân đi điều tra để nắm vững sự tình. Ông định trừng
trị bọn thanh niên cho ra lẽ, nhưng trẻ Giuse đã ôn tồn trấn an thân phụ rằng
những cuộc bắt bớ ấy thực sự là những dịp vui mừng cho Ngài. Trẻ Giuse nài nỉ
thân phụ đừng trách phạt bọn thanh niên, bởi vì Ngài đã được đảm bảo rằng qua
việc nhẫn nhục gánh chịu tất cả điều ấy, Ngài sẽ làm đẹp lòng Thiên Chúa. Trẻ
Giuse còn nói thêm: “Thưa cha, cha biết các tổ phụ và các tiên tri đã vui lòng
đón nhận tất cả những xỉ nhục. Cha biết vua David đã chịu các sự bách hại và
lăng mạ. Tuy vậy, như chúng ta biết, các ngài là những bạn thân và là những
người được Thiên Chúa sủng ái đặc biệt; vì thế, chúng ta hãy noi gương các ngài
khi Thiên Chúa đang ban cho chúng ta cơ hội như vậy.”



Được phấn khích nhờ những lời ấy, thân phụ trẻ Giuse tỏ ra hài lòng với
con. Ông kiềm chế cơn báo phục trong lòng đang sôi sục trước những điều xúc
phạm đến con và cho phép trẻ Giuse được chịu những đau khổ ấy. Thấy quá vô
tích sự khi chống đối vị thánh trẻ, ma quỷ đâm ra hoảng hốt, hắn ra sức quấy
phá sự bình an tâm hồn của trẻ Giuse và mưu tìm cách khác để triệt tiêu đức
nhẫn nại của Ngài.

Ma quỷ lợi dụng một phụ nữ. Bà này vì có cuộc sống trắc nết, nên cảm thấy
căm ghét mỗi khi gặp vị thánh trẻ. Ma quỷ xúi giục bà này thường xuyên đến
gặp thân mẫu trẻ Giuse và vu cáo những điều sai quấy. Bà ta thường nói: “Ai
cũng cười nhạo thằng con của bà, bất mãn với nó, nó có nhân đức quái gì đâu.
Với cái thói bố thí hoang đàng, chẳng bao lâu nữa nó sẽ phung phí hết sản
nghiệp mà coi. Nhiều đứa bần cùng nắm được chỗ yếu của nó, nên cả lũ đi theo
mỗi khi nó ra khỏi nhà.” Tuy khôn ngoan và thận trọng, lại hiểu rõ con, nhưng
trước những lời nhũng nhiễu lải nhãi của mụ đàn bà kia, thân mẫu trẻ Giuse
cũng đâm ra hoảng hốt (vì thánh ý Chúa để như vậy). Thế là bà thường đưa ra
những lời nghiêm khắc quở trách, nhưng trẻ Giuse đón nhận tất cả với sự nhẫn
nhục và không bao giờ bào chữa.

Mặc dù biết rõ người nào đã gây nên đầu đuôi cớ sự, nhưng trẻ Giuse không
một chút hiềm thù trong lòng. Chỉ duy nhất một lần, Thánh nhân đã khiêm tốn
cho thân mẫu biết những điều vu cáo Ngài thực sự đều giả dối và do sự xúi bẩy
của kẻ thù chung là ma quỷ, kẻ muốn bà phải bực dọc và đảo lộn sự bình của bà
mà thôi. Sau khi thấu tình đạt lý và nhận ra sự trí trá của ma quỷ, bà Rachel đã
cương quyết tống khứ người phụ nữ kia, mặc dù mụ ấy vẫn gắng gượng mưu tìm
nhiều cách khác để gieo rắc bất hòa và gia đình của trẻ Giuse.

Một lần nữa ma quỷ lại chưng hửng, nhưng vẫn chưa chịu ngưng các cuộc
bắt bớ. Hắn nghĩ ra một âm mưu khác để gây xáo trộn và bất an cho trẻ Giuse, và
Thiên Chúa vẫn tha phép cho hắn tiếp tục. Satan bắt đầu dụ dỗ trẻ Giuse ham hố



hư danh. Mới đầu hắn rỉ rón cho trẻ Giuse biết cuộc sống của Ngài hoàn toàn
trong sạch, không những được thiên hạ đánh giá cao, mà cũng được Thiên Chúa
tán thưởng. Vị thánh trẻ đã nhún vai trước những lời tâng bốc của ma quỷ; Ngài
phó mình cho Thiên Chúa, tự hạ trước thánh nhan, và xưng nhận mình chỉ là
một thụ tạo khốn cùng và tội lụy.

Ma quỷ còn xui xiểm một số người khác đến trước mặt trẻ Giuse ca tụng và
khen lao các nhân đức của Ngài. Điều ấy chỉ làm cho trẻ Giuse cảm thấy dè dặt,
và những lần như thế, bao giờ Ngài cũng chỉ nói: “Tôi là một thụ tạo khốn cùng;
chúng ta hãy ca ngợi Thiên Chúa thì hơn, bởi vì Người mới thực sự xứng đáng
được chúc tụng. Thiên Chúa là Đấng vô cùng tốt lành trong mọi công việc thánh
thiện của Người. Chỉ một mình Thiên Chúa là đáng được chúc tụng và ngợi
khen.”

Thế rồi, ma quỷ lại tấn công trẻ Giuse trên những phương diện khác và bằng
những phương thức khác; chỉ trừ nhân đức trong sạch là điều Thiên Chúa không
cho phép hắn tự tác mà thôi.

Căm tức vì điều đó, Satan cố sức nghĩ ra những cơ hội để ép buộc vị thánh
trẻ ít ra cũng phải để lọt tai những lời nghịch với nhân đức cao quý ấy.

Sự ngây thơ và đơn sơ của vị thánh trẻ khiến cho Ngài không hiểu những lời
xấu xa kia thực sự mang ý nghĩa gì. Mỗi khi thấy mình trong những trường hợp
như vừa nói, trẻ Giuse thường phó mình cho Thiên Chúa bằng những lời kinh
sốt sắng. Một lần kia, Ngài được thiên thần khuyên bảo hãy kết hợp chay tịnh
với cầu nguyện như thường làm. Trẻ Giuse đã khổ chế thân xác rất nghiêm nhặt,
mặc dù trên thực tế thân xác của Ngài chưa bao giờ bất phục linh hồn. Thế là tên
quỷ hỏa ngục bị mất hết cuồng lực; bị tước đoạt các vũ khí, và một lần nữa trẻ
Giuse vẫn là người chiến thắng. Đôi lần Satan cũng đành tạm ngưng các cuộc
cám dỗ; tuy nhiên, sau mỗi lần như thế, bao giờ hắn cũng gắng sức quấy phá
bằng những mưu chước thâm độc hơn.



Nhiều người phê phán lối sống kín đáo và cá biệt của trẻ Giuse. Các trẻ cùng
độ tuổi thường đến thăm và tìm cách rủ rê trẻ Giuse tham gia các trò chơi đùa,
nhưng Ngài luôn nhã nhặn từ chối. Niềm vui của Giuse – như Ngài xác nhận –
là đọc và học Thánh Kinh, tìm hiểu đời sống các tổ phụ và các tiên tri để có thể
noi gương nhân đức của các ngài hơn nữa trong cuộc sống. Trẻ Giuse nói rằng
các vị tiền nhân ấy rất đẹp lòng Thiên Chúa, được Người yêu thương và quý
chuộng.

Trẻ Giuse mời gọi các trẻ liên kết với Ngài. Một số đã nghe theo và cố gắng
học tập gương sáng của Ngài, nhất là vì các lời đề nghị của Ngài tựa như dầu
thơm thấm đượm vào tâm hồn của chúng. Sau khi đưa ra những lời khuyên nhủ
tốt lành và đề nghị xứng hợp, trẻ Giuse thường cầu xin Thiên Chúa trợ giúp các
trẻ ấy biết sẵn lòng làm theo đề nghị của Ngài. Ngài khẩn nài Đấng Tối Cao ban
cho chúng sự phù trợ đặc biệt và ơn thánh cần thiết để chu toàn việc ấy. Thiên
Chúa đã khứng nhận lời cầu nguyện của trẻ Giuse. Mỗi khi thấy những người đã
được mình cầu nguyện và đang thực hiện những lời đề nghị tốt lành, trẻ Giuse
cảm thấy rất hạnh phúc và dâng lên Thiên Chúa những lời tạ ơn chân thành.

Tuy nhiên, vẫn có nhiều đứa trẻ hạch sách và giải thích xuyên tạc các ý
tưởng của trẻ Giuse. Ngài buồn sầu và trách mình vì sự thể ấy. Trẻ Giuse cho
rằng mình là phận tội lụy mà dám trông mong người khác phải nghe theo các lời
đề nghị của mình là điều quá đáng. Trong những lúc ấy, trẻ Giuse thường ẩn
mình và để mặc dòng lệ tuôn tràn. 31 Vị thánh trẻ khẩn nài Thiên Chúa đừng
chấp sự xúc phạm của Ngài, nhưng dủ lòng thương xót những kẻ chế giễu các đề
nghị của Ngài và ban ơn soi sáng cần thiết để họ biết đón nhận các chân lý mặc
khải của Thiên Chúa.

Thiên Chúa rất hài lòng với những lời cầu xin ấy, và vì thế, Người cho các
ước nguyện của trẻ Giuse được thành sự. Do đó, trong nhiều trường hợp, các trẻ
kia sau cùng đã hối hận về thái độ bất khẳng của chúng, quay lại lắng nghe và



trung thành thực hiện các lời khuyên nhủ và đề nghị của trẻ Giuse. Thánh nhân
đã hết lòng cảm tạ Thiên Chúa về tất cả những điều ấy.

31 Thánh Cả Giuse, người được ánh mắt Thiên Chúa quan phòng nhìn đến, không thiếu thốn một ơn gì, kể
cả ơn sớm biết cảm thương, nhờ đó, con tim Ngài được mở rộng, kiên cường và sẵn sàng hy sinh. Thực vậy,
thử thách là biểu chứng quan trọng Thiên Chúa vẫn dành cho những linh hồn Người đã định sẵn cho những
chương trình đặc biệt.



CHƯƠNG 8: Trẻ Giuse Đặc Biệt Cảm
Thương Và Nỗ Lực Trợ Giúp Những Người

Hấp Hối Trong Cuộc Chiến Cuối Cùng

Với lòng quảng đại, Thiên Chúa đã ban cho Thánh Giuse rất nhiều ân huệ. Một
trong các ân huệ ấy là sự đặc biệt quan tâm đến những linh hồn hấp hối. Đó thực
sự là một ân ban cá biệt. Thánh Giuse biết ma quỷ thường dốc toàn lực để chiếm
đoạt các linh hồn và xô đẩy họ vào những khổ hình muôn kiếp. Thiên thần có
lần đã mời gọi Thánh nhân hãy nghĩ đến những nguy hiểm khôn lường các linh
hồn hấp hối đang gặp phải. Đồng thời, Thiên Chúa cũng in sâu vào tâm hồn
Thánh Giuse một lòng cảm thương và một đức ái nồng nhiệt đối với các linh
hồn.

Thánh Giuse trợ giúp tất cả các linh hồn ấy với một thái độ hết sức ân cần.
Vì đã tiền định cho Thánh Giuse làm quan thầy các linh hồn hấp hối, nên Thiên
Chúa muốn Thánh nhân khởi sự và thực hiện sứ vụ bác ái ấy ngay khi còn tại
thế. Vì vậy, Thiên Chúa đã ban cho Thánh Giuse nhận ra những nhu cầu bức
thiết của các linh hồn trong giờ phút sau cùng của cuộc đời. Vì nhận thức giờ
chết là giờ quyết định vận mạng hoặc hạnh phúc muôn đời hoặc trầm đọa muôn
kiếp của mỗi người, nên Thánh Giuse tha thiết ước mong trợ giúp các linh hồn.

Mỗi khi biết có ai đang trong cuộc chiến đấu lâm tử, Thánh Giuse không
đành ở yên hoặc nghỉ ngơi. Ngài thường quỳ gối suốt nhiều giờ để cầu xin Thiên



Chúa cho linh hồn hấp hối ấy, để nhờ ơn chết lành, linh hồn ấy sẽ được vào nơi
an nghỉ trong lòng tổ phụ Abraham. Để lời cầu nguyện được hiệu lực hơn, Thánh
Giuse không những giảm thiểu việc ngủ nghỉ, mà còn kiêng khem cả việc ăn
uống của mình. Ngài thường thúc giục mọi người hãy tín thác vào Lòng Thương
Xót Chúa và chống lại những cuộc tấn công của ma quỷ.

Nhờ sự trợ giúp của Thánh Giuse, những người hấp hối cảm thấy kiên
cường, và trước những kinh nguyện của Ngài, cuồng lực của chúng quỷ đã bị tiêu
giảm đáng kể. Thiên Chúa đã ban cho Thánh Giuse đặc ân đem ơn cứu độ đến
cho mọi linh hồn diễm phúc được có Ngài bên cạnh trong giờ phút tối quan
trọng ấy. Các linh hồn ấy sau đó sẽ được vào Ngục Tổ Tông hoặc Luyện Ngục.
Khi nhận biết tất cả các điều ấy, Thánh Giuse rất phấn khởi và biểu lộ lòng biết
ơn sâu xa đối với Thiên Chúa.

Quỷ dữ rất căm tức công cuộc bác ái cao cả ấy. Một đêm nọ, sau khi lại bị
vuột mất thêm một linh hồn nữa vì sự can thiệp của trẻ Giuse, Satan đã hiện ra
dưới một hình thù rất gớm ghiếc kinh hãi trước mặt Thánh nhân. Hắn hăm dọa
sẽ tiêu diệt trẻ Giuse nếu như Ngài không chịu từ bỏ hoạt động ấy. Khi vừa nhìn
thấy con quái vật dị hợm, vị thánh trẻ rất sợ hãi. Ngài lập tức kêu cầu và nài xin
ơn phù trợ của Thiên Chúa. Con rồng hỏa ngục liền biến mất.

Trẻ Giuse tiếp tục cầu nguyện và được Thiên Chúa khuyến khích hãy tiếp
tục công cuộc bác ái cho các linh hồn hấp hối và đừng xuôi tay khiếp sợ; Thánh
nhân được tỏ cho biết công cuộc ấy rất đẹp lòng Thiên Chúa. Được phấn khởi và
an ủi nhờ tiếng nói nội tâm, vị thánh trẻ càng bừng cháy yêu thương các linh hồn
hấp hối và dâng những lời kinh nguyện sốt sắng để cầu nguyện cho họ. Mọi
người có Thánh Giuse hiện diện bên cạnh trong giờ lâm tử đều tự nhận là người
diễm phúc, bởi vì không những Thánh nhân có quyền phép cứu họ thoát khỏi
các đợt tấn công điên cuồng của kẻ thù hỏa ngục, mà còn nhờ lời cầu nguyện của
Ngài, họ chắc chắn sẽ được cứu độ.



Khi thực hiện công cuộc bác ái, trẻ Giuse đã phải chịu rất nhiều đau khổ và
bách hại từ phía những kẻ đê tiện. Những người này phần lớn đều bị ma quỷ xúi
giục. Tuy nhiên, điều ấy vẫn không thể cản trở Thánh nhân tiếp tục thực hiện
công cuộc phục vụ rất đẹp lòng Thiên Chúa và mưu ích rất nhiều cho đồng loại
của Ngài.

Một lần kia, khi vị thánh trẻ có phẩn ưu tư vì những bách hại ấy, thiên thần
đã đến ngỏ lời và khuyên Ngài hãy hân hoan vì Thiên Chúa đã dành một hồng
ân vô cùng cao quý cho giờ lâm tử của Ngài. Tuy nhiên, thiên thần không tiết lộ
thêm về phúc lành cao trọng sẽ được ban cho Thánh nhân, đó là: hồng ân được
chết an lành bên sự hiện diện rất ngọt ngào của Chúa Giêsu và Mẹ Maria.

Được phấn khích nhờ tin báo của thiên thần, trẻ Giuse tiếp tục xúc tiến công
cuộc bác ái như trước. Một khi đã biết điều gì đẹp lòng Thiên Chúa, trẻ Giuse
luôn luôn toàn tâm tận lực với công việc ấy. Không ai có thể cản trở Ngài thực
hiện những công việc làm vinh danh Thiên Chúa và mưu ích cho đồng loại.
Nhiều lần trong giấc ngủ, trẻ Giuse được thiên thần cho biết có người đang hấp
hối và cần đến lời cầu nguyện của Ngài. Vị thánh liền thức dậy và lập tức cầu
nguyện, nài xin Thiên Chúa thương ban ơn thánh nâng đỡ cho linh hồn ấy trong
cơn lâm tử. Ngài không chịu chỗi dậy và không ngớt cầu nguyện cho đến khi
được Thiên Chúa bảo đảm sẽ ban ơn phù trợ. Thiên thần cũng thường cho trẻ
Giuse biết về con số rất đông đảo các linh hồn phải hư mất.

Vị thánh trẻ rất ưu tư về điều ấy đến nỗi than khóc thảm thiết suốt ngày
hôm ấy. Ngài lấy làm tiếc vì không thể hiện diện bên cạnh mọi linh hồn hấp hối
để giúp họ chết lành. Với những lời than thở sốt sắng, trẻ Giuse hướng lên trời
và khẩn nài Thiên Chúa mau sai Đấng Cứu Độ đến, để các linh hồn được giải
thoát khỏi ách nô lệ Satan và được ơn Thiên Chúa cứu độ.

Mỗi khi thấy trẻ Giuse u uất và giàn giụa nước mắt, cha mẹ thường hỏi vì sao
Ngài lại than khóc như vậy. Ngài giải thích hết sức thành thực và khiêm tốn:



“Con than khóc vì có rất đông linh hồn đã được Thiên Chúa tạo dựng với mục
đích cho vào hưởng hạnh phúc muôn đời nhưng lại hư mất mà không sao cứu
được, mặc dù họ hư mất là do lỗi lầm của chính họ”.

“Ma quỷ khuynh đảo nhân loại thật quá đáng; chúng ta hãy nài xin Thiên
Chúa mau sai Đấng Cứu Độ đến, để Người hủy diệt sức mạnh và ách thống trị
của Satan, như thế các linh hồn sẽ được giải thoát khỏi ách thống trị của con
rồng hung tợn ấy.” Trẻ Giuse đã nói điều ấy với tất cả bức xúc và cảm thương
đến nỗi cha mẹ Ngài cảm động chảy nước mắt và hợp dâng lên Chúa Toàn Năng
những lời khẩn nài tha thiết, van xin Người đoái thương mau sai Đấng Cứu Độ
đến.

Thông thường, trẻ Giuse xin cho các tội nhân cứng lòng sắp chết được hồi
phục sức khỏe. Ngài chuyên cần cầu nguyện, khẩn nài Thiên Chúa cho các tội
nhân được mạnh khỏe trở lại để biết lo buồn về tội lỗi của họ, và sau cùng cũng
được cứu độ. Ngài thường cầu nguyện và giữ chay tịnh suốt ngày để cầu xin ơn
ấy cho họ.

Rất hiếm khi Thánh Giuse không xin được điều Ngài khẩn cầu. Ngài gắng
sức làm tất cả chỉ vì Thiên, Chúa, chứ không phải để cho ánh mắt nhân loại nhìn
thấy. Chính Thánh Giuse là nhân chứng về sự thỏa lòng của Thiên Chúa trước
những lời cầu nguyện và đức bác ái của Ngài dành cho các linh hồn hấp hối, vì
các lời cầu xin của Ngài thường được nhậm lời, và Ngài cảm nghiệm được sự thư
thái nhờ ơn an ủi của Chúa.

Thiên Chúa Tối Cao thường ban cho linh hồn Thánh Giuse cảm hưởng sự
đáng mến và hạnh phúc của Người để Thánh nhân được hoàn toàn ngây ngất, và
thật sự có thể nói được như vua thánh David: “Vì Chúa mà thân xác và tâm hồn
tôi mòn mỏi, ôi Thiên Chúa, Đá Tảng của lòng tôi, phần riêng của tôi cho đến
muôn đời” (Tv 72:26). Được tràn ngập ủi an và tình yêu Thiên Chúa, trẻ Giuse
nhiều khi không ăn uống trong nhiều ngày, đồng thời được cảm nghiệm một sự



no đủ lạ lùng, hầu như Ngài không thể nói hoặc nghĩ một điều gì khác ngoài một
mình Thiên Chúa và tình yêu vô biên của Người.



CHƯƠNG 9: Thánh Giuse Tiến Bộ Trong
Sự Khôn Ngoan, Lòng Kính Sợ Và Yêu

Mến Thiên Chúa

Càng thêm tuổi, trẻ Giuse càng bước những bước dài hơn trong việc thực hành
nhân đức, trong tình yêu đối với Thiên Chúa và việc học hiểu 32 Thánh Kinh, đặc
biệt là các Thánh Vịnh vua David. Ngài thường xuyên đọc và học thuộc lòng hầu
hết các Thánh Vịnh ấy. Suốt mười lăm năm, cuộc đời Thánh Giuse đã trôi qua
như thế. Ngài vẫn giữ được tình trạng vô tội thuở ban đầu.

Thánh Giuse không bao giờ làm điều gì khiến Thiên Chúa phải phiền lòng.
Ngài không phạm bất kỳ một tội trọng hoặc một tội mọn cố tình nào; và cố
gắng hết sức để tránh lánh ngay cả những bóng dáng tội lỗi, lúc nào Ngài cũng
nằm lòng lời khuyên của Chúa Thánh Thần: “Kẻ nào coi thường lỗi mọn, rốt
cuộc sẽ ngã vào lỗi nặng.” Về phương diện này, Thánh Giuse luôn luôn cẩn trọng
và rất lưu tâm cả đến những điều nhỏ mọn.

Ngài thận trọng canh phòng các giác quan, nhất là đôi mắt, vì nhớ lại vua
David và nhiều người khác đã sa ngã chỉ vì những ánh mắt tò mò, trong khi đáng
ra phải xa lánh. Càng khổ chế giác quan để trung thành với Thiên Chúa, Thánh
Giuse càng lãnh nhận được nhiều ơn thánh, và tình yêu dành cho Thiên Chúa,
đối tượng duy nhất của lòng mến và ước vọng của Ngài, càng trở nên thắm thiết
hơn.



Khi phải nhìn xem một sự gì vui mắt, nhưng về sau có thể trở nên một dịp
phải hối hận vì xu hướng về tội, Thánh Giuse lập tức hướng mắt lên trời và tìm
hoan hưởng trong việc dùng mắt linh hồn để chiêm ngưỡng vẻ đẹp vĩnh hằng
của Thiên Chúa. Nhờ việc chiêm ngắm các sự trên trời, Thánh Giuse dần dần
mất hẳn mọi niềm vui nơi các tạo vật; ngọn lửa yêu mến Thiên Chúa càng ngày
càng bừng cháy mãnh liệt, và Thánh nhân nghiệm thấy Ngài chỉ còn tìm được
trọn vẹn niềm vui trong cuộc sống thân mật và tìm kiếm hoan lạc ở nơi Thiên
Chúa.

Thánh Giuse hiểu rất rõ cha mẹ tha thiết yêu thương Ngài. Do đó, thỉnh
thoảng Ngài đã thở than với Thiên Chúa về điều ấy, vì e rằng tình yêu song thân
dành cho Ngài có thể phương hại lòng mến của các ngài đối với Thiên Chúa.
Mỗi khi thuận tiện, Thánh Giuse lại thổ lộ và gợi cho song thân nhớ rằng chỉ có
Thiên Chúa mới xứng đáng với trọn vẹn tình yêu của hai vị. Thánh Giuse biểu lộ
lòng biết ơn đối với tình yêu thương cha mẹ dành cho Ngài, nhưng cũng bộc lộ
ưu tư là tình cảm ấy có thể phần nào mang tính phàm trần, và như thế là mất
lòng Thiên Chúa, Đấng đáng được kính mến trên hết mọi sự, và một mình
Người mới xứng đáng chiếm hữu trọn vẹn khối tình yêu của hai vị.

Rất cảm kích trước những lời nhận định và yêu cầu ấy, cha mẹ Thánh Giuse
đã cố loại bớt những cử chỉ trìu mến thái quá, và dâng hiến trọn vẹn người con
cho Thiên Chúa. Thái độ của cha mẹ làm cho Thánh Giuse được an ủi rất nhiều.
Ngài tạ ơn Thiên Chúa, Đấng đã quảng đại ban xuống đặc ân trọng hậu là những
đề nghị của Ngài đã được song thân sẵn lòng chấp thuận một cách thuận lợi.

Thánh Giuse rất thận trọng giữ kín các nhân đức và sự khôn ngoan của
mình. Ngài không bao giờ khơi mào các cuộc thảo luận mang tính học thuật về
Thánh Kinh, mặc dù Ngài rất am tường về Luật Moses. Thực vậy, Thánh Giuse
thường bị coi là chậm trí và phán đoán kém cỏi. Thánh Giuse rất sung sướng về
điều ấy bởi vì Ngài ước ao được mọi người khinh dễ và coi thường.



Thánh Giuse không bao giờ muốn bàn luận hoặc thậm chí nghe bàn luận về
các vấn đề thời sự hoặc các diễn biến trong thị trấn. Ngài cho rằng điều ấy làm
ngăn trở sự tập trung cần thiết phải có để duy trì việc kết hợp với Thiên Chúa và
học hiểu Thánh Kinh. Vì vậy, Thánh nhân không bao giờ đề cập đến những
chuyện như thế hoặc bất cứ vấn đề nào có thể khơi dậy óc hiếu kỳ vô bổ.

Quả thật, Thánh Giuse đã sống một cuộc sống rất ẩn khuất. Ngài khước từ
ngay cả những thỏa mãn giác quan nhỏ mọn nhất vì nghĩ chúng có thể làm Ngài
giảm sút trong việc làm đẹp lòng Thiên Chúa. Lối sống khổ hạnh ấy phát xuất từ
các ơn soi sáng Thiên Chúa ban cho Thánh nhân trong giờ cầu nguyện, vì Đấng
Tối Cao đã tỏ cho Ngài biết cần phải trông đợi những gì nếu muốn làm đẹp lòng
Người. Và Thánh Giuse đã luôn luôn thực hiện bất cứ điều gì Ngài biết là đẹp
lòng Thiên Chúa.

Bên cạnh rất nhiều ơn, Thánh Giuse còn được ban một khả năng đặc biệt có
thể trợ giúp hữu hiệu những ai đang gặp đau khổ. Mỗi khi nói chuyện với những
người ấy, Thánh nhân luôn tỏ thái độ quan tâm muốn làm vơi nỗi đau buồn của
họ. Dĩ nhiên, lúc nào Ngài cũng trông cậy và tha thiết nài xin Thiên Chúa ban
ơn an ủi cho những người đang giao tiếp với Ngài. Khắp vùng đều nghe biết về
khả năng Giuse có thể làm nhẹ bớt gánh nặng cho những người đau khổ, vì thế
nhiều người đã kéo đến nhà của Thánh Giuse để lắng nghe và đón nhận sự trợ
giúp của Ngài.

Thánh Giuse khích lệ mọi người hãy biết chấp nhận đau khổ; Ngài thường
thúc giục họ phó thác cho Thiên Chúa, Đấng mà họ có thể trông đợi tất cả
những gì tốt lành, những gì ủi an, và là Đấng có quyền rộng lượng thi ân cho mọi
người. Đồng thời, Thánh Giuse cũng hay mời gọi mọi người cầu nguyện để xin
Thiên Chúa nhân lành mau chiếu giãi dấu chỉ Lòng Thương Xót của Người qua
việc sai Đấng Cứu Độ đến, bởi vì mọi người đều có thể trông đợi niềm an ủi lớn
lao nhất từ nơi Đấng Cứu Độ.



Không ít người đau khổ vì gánh nặng cơ cùng – thiếu thốn cả những nhu cầu
tối thiểu của đời sống – đã tìm đến cậy nhờ Thánh Giuse và tin tưởng sẽ được
trợ giúp. Thánh nhân đã khiêm nhượng xin cha mẹ chu cấp các nhu cầu cần
thiết cho họ. Hai vị lúc nào cũng sẵn lòng chiều theo những ước nguyện của con.

Khi bố thí cho người nghèo khó, Thánh Giuse thường nói: “Hãy xem anh chị
em đang được nhận lãnh những ơn phúc lớn lao từ Thiên Chúa nhân lành! Qua
bàn tay phụ thân tôi, Thiên Chúa đã ban mọi sự cho tôi với mục đích nâng đỡ
anh chị em. Vì thế, anh chị em cùng với tôi, chúng ta hãy cảm tạ Thiên Chúa về
những ơn ấy.” Như thế, Thánh Giuse hy vọng tránh được những lời ca ngợi về
hành vi bác ái của mình, vì Ngài tự nhận mình cũng là một người cơ cùng hèn
mọn, nhưng diễm phúc vì được lãnh nhận dư tràn phúc lành của trời cao để chia
sẽ cho những người khác.

Vì vậy, không có gì lạ khi thấy Thánh Giuse tìm cách cho người ta cảm thấy
như được đón nhận mọi sự từ bàn tay rộng lượng của Thiên Chúa, Đấng mà
Ngài khát khao dâng lên mọi vinh dự và lời tạ ơn. Những người đến với Giuse
để xin bố thí đều kính phục Ngài về điểm ấy và ca ngợi Ngài khắp cả thôn làng.

Tất cả điều đó càng khiến cho những kẻ xấu bụng sinh lòng ghen ghét và
muốn bách hại Thánh Giuse. Họ bêu riếu, cho rằng Giuse làm tất cả cốt để được
ca ngợi và khen lao. Ma quỷ lợi dụng những kẻ ác tâm để gièm pha nhân đức của
vị thánh trẻ. Khi nghe biết những chuyện ấy, Thánh Giuse rất đỗi vui mừng.
Ngài vui mừng vị bị khinh thường và có những lời đồn đại xấu xa về mình.
Thánh Giuse chỉ ân hận một điều, đó là chính Thiên Chúa cũng đang bị xúc
phạm vì các việc ấy. Ngài cầu nguyện để lòng nhân lành Thiên Chúa được đền tạ
và những người kia được soi sáng.

Thánh Giuse phó thác tất cả những người nhục mạ Ngài cho Thiên Chúa, và
mỗi khi gặp gỡ những người chê bai mình, Ngài luôn luôn tỏ ra lịch thiệp và
thân ái. Nếu như có dịp nói chuyện với họ, Thánh Giuse thường nói: “Điều thiệt



hại bạn gây ra cho tôi chẳng đáng kể là gì, nhưng xin bạn hãy để ý, đừng xúc
phạm đến Thiên Chúa nữa.” Trước thái độ hiền từ và nhân ái của Thánh Giuse,
một số người đã dần dà trở nên mến mộ Ngài. Thánh Giuse luôn sống khiêm
tốn và hòa nhã với mọi người, và đinh ninh mọi người ai cũng nhân đức hơn
Ngài. Bởi thế, không có gì ngạc nhiên khi nhiều tâm hồn chai đá đã trở nên nhu
hòa vì những ngôn từ lịch thiệp và dễ thương của Thánh Giuse. Rõ ràng nhờ
sống kết hợp với Thiên Chúa trong cầu nguyện, nên linh hồn vị thánh trẻ đã
được tràn đầy Chúa Thánh Thần.

Vì có một đức tin sâu xa, Thánh Giuse không bao giờ hoài nghi những lời
Thiên Chúa đã hứa qua thiên thần bản mệnh. Cho dù các điều ấy có bị trì hoãn
vô thời hạn đi nữa, thì niềm tin sắt đá của Thánh Giuse cũng không bao giờ chao
đảo. Ngài thâm tín khi đến giờ, mọi sự sẽ được hoàn thành. Như thế, Thánh
nhân đã noi theo đức tin vĩ đại của tổ phụ Abraham. Ngài coi những điều mặc
khải của thiên thần là hoàn toàn khả tin, và vì thế, Ngài kiên nhẫn chờ đợi, trong
khi vẫn tiếp tục cầu xin Thiên Chúa hoàn tất việc thực hiện ơn an ủi lớn lao.

Vì Thánh Giuse luôn trung thành bước theo con đường giới luật Thiên
Chúa, và nhờ đó nội tâm đạt được mức độ an bình của trời cao, nên Thiên Chúa
muốn tôi luyện sự trung thành của Ngài hơn nữa. Giờ đây, Thiên Chúa rút lại tất
cả các ơn soi sáng và an ủi nội tâm, kể cả sự trợ giúp quan trọng trước kia Thánh
Giuse vẫn được hưởng nhờ các lần thăm viếng của thiên thần bản mệnh, và như
vậy, Ngài không còn cảm nhận được sự hiện diện của thiên thần nữa. Quả thật,
Thánh Giuse đã trãi qua một nỗi cay cực và hết sức âu lo.

Tuy nhiên, Thánh nhân vẫn không phế trễ bất cứ một việc đạo đức quen
thuộc nào; ngược lại, hoàn cảnh càng thúc bách Ngài gia tăng nghị lực để cầu
nguyện và chay tịnh nhiều hơn. Thánh nhân đã thức trắng nhiều đêm để cầu
nguyện, liên lỉ dâng những lời khẩn cầu lên Thiên Chúa. Thánh Giuse e ngại có
thể Ngài đã xúc phạm đến Thiên Chúa cách nào, nên nài xin Chúa – qua thiên



thần – tỏ cho Ngài biết nguyên do tình trạng bị ruồng bỏ để Ngài làm việc đền
tội cho cân xứng. Về phía mình, Thánh Giuse không xét thấy Ngài đã phạm một
lỗi lầm nào khả dĩ đưa đến tình trạng bị rút lại các ơn phù trợ.

Suốt mấy tháng trời ròng rã, Thánh Giuse phải sống trong cảnh thử thách và
cam chịu tất cả với một tinh thần can trường cao độ. Thánh nhân kiên vững tin
cậy Thiên Chúa nhất định sẽ đến an ủi Ngài trong cơn thử thách đau buồn.
Càng cảm thấy bị ruồng bỏ, Thánh Giuse càng vững tin và cậy trông vào Thiên
Chúa, càng nồng nhiệt bám chặt vào Thiên Chúa trong cầu nguyện, và càng ép
mình vâng theo thánh ý Người hơn nữa. Thánh nhân càng ngày càng hạ mình
thẩm sâu và nhận mình đáng bị Thiên Chúa ruồng rẫy vì đã bất toàn trong sự
cộng tác với ơn thánh.

Mặc dù trong thời gian này Thiên Chúa đã tha phép cho ma quỷ hành khổ
Thánh Giuse bằng nhiều chước cám dỗ, nhất là về sự hoài nghi, nhưng Thánh
nhân vẫn trung kiên và cậy trông vững vàng nơi lòng nhân lành của Thiên Chúa.
Sau khi Thánh Giuse đã chấp nhận tình trạng bị ruồng bỏ một cách kiên nhẫn
và phó thác, đồng thời, chống lại tất cả những tấn công và cám dỗ của ma quỷ
một cách can trường, Thiên Chúa đã hài lòng giải thoát và ban thưởng cho
Thánh nhân vì tấm lòng trung thành ấy.

Vào một đêm kia, lúc đang cầu nguyện trong cơn sầu thảm, Thánh Giuse
nhận ra Tiếng Nói thần linh cho biết tình yêu Thiên Chúa vẫn dành cho Ngài và
xác quyết Thiên Chúa chưa bao giờ từ bỏ, nhưng hằng hiện diện bên cạnh và trợ
giúp Ngài bằng ơn Thánh. Tiếng Nói ướm đượm một sự ngọt ngào và chan chứa
an ủi tuyệt vời đến độ Thánh nhân phải chảy nước mắt. Trong cuộc linh khải ấy,
tâm trí Thánh Giuse đã được sáng tỏ. Ngài dâng lời chúc tụng và cảm tạ Thiên
Chúa vì đã an ủi Ngài một cách thần hiệu và đã phục hồi cho Ngài tình trạng
bình an như trước.

Sau khi tạ ơn và thông hiệp thắm thiết với Thiên Chúa một lúc, Thánh Giuse



đã thiếp vào giấc ngủ. Thiên thần hiện đến và cho biết Thánh nhân đã làm
Thiên Chúa được thỏa lòng qua việc kiên cường chống lại các chước cám dỗ và
qua cuộc sống của Ngài trong thời gian cô đơn; thiên thần cũng cho biết Thiên
Chúa đã tha phép để tất cả các điều ấy xảy ra hầu thử luyện Thánh nhân, chứ
không phải vì Ngài đã xúc phạm đến Thiên Chúa như đã lo sợ.

Sau khi thức dậy, Thánh Giuse cảm nghiệm một niềm bình an chan chứa vì
đã được mặc khải. Thánh nhân nhờ thiên thần bản mệnh dâng những lời tạ ơn
tuyệt hảo nhất lên Thiên Chúa vì Ngài cảm thấy hoàn toàn bất lực. Thiên thần
bản mệnh đã chấp nhận lời thỉnh cầu từ phía thân chủ của mình. Thánh Giuse
không sao chúc tụng và tôn vinh Thiên Chúa cho đủ về hồng ân linh hồn Ngài
một lần nữa lại được thông sáng và bình an. Thánh nhân tận dụng mọi cơ hội để
cao rao các điều thiện hảo và sự mỹ diệu của Thiên Chúa. Lúc nào Ngài cũng
bừng bừng lửa mến, đến độ gương mặt ửng hồng và đôi mắt ngời sáng lạ thường,
khiến cho cha mẹ và tất cả những ai nhìn thấy Ngài đều kinh ngạc.

Cha mẹ Thánh Giuse rất hạnh phúc về điều ấy. Hai vị thường hàn huyên với
nhau về phúc lành Thiên Chúa đã tặng ban cho hai vị, đó là một người con tuyệt
vời.

Vào chính ngày chào đời của Đức Trinh Nữ Rất Thánh Maria, Đấng được
tiền định làm Hiền Mẫu của Ngôi Lời Nhập Thể và Hiền Thê của Thánh Giuse,
thiên thần lại hiện đến với Thánh nhân và mời gọi Ngài hãy dâng lời cảm tạ đặc
biệt lên Thiên Chúa về một đại ân vô cùng trọng hậu đã ban xuống cho trần
gian, và cách riêng cho Ngài, trong ngày hôm ấy.

Thiên thần không tiết lộ gì thêm, và Thánh Giuse cũng không gặng hỏi chi
tiết, nhưng khi thức dậy, Ngài lập tức cầu nguyện và tạ ơn Thiên Chúa theo lời
thiên thần đã cho biết về hồng ân Thiên Chúa ban xuống cho Ngài và cho trần
gian.

Khi ấy, Thánh Giuse được cảm nghiệm một hạnh phúc bao la mà trước đó



Ngài chưa từng bao giờ được hưởng, đến độ ngất trí giữa ngập tràn hạnh phúc và
được mặc khải nhiều điều bí nhiệm liên quan đến sự kiện giáng thế của Đấng
Cứu Thế và Hiền Mẫu của Người. Tất cả điều ấy tuy là một ơn an ủi, nhưng lại
càng làm cho Thánh Giuse da diết mong mỏi Đấng Cứu Độ mau đến. Những
tâm tình ấy đã làm Thiên Chúa rất thỏa lòng vì Người muốn phải có những lời
van nài tha thiết trước khi Người ban xuống hồng ân trọng đại ấy, như Người
vẫn mong đợi nhân loại phải cầu xin các hồng ân cao cả và đáng khát khao.

32 Điều này có giá trị rất lớn trong việc sửa sai tư tưởng sai lầm về Thánh Giuse mà một số người có lòng
sùng kính Ngài đã bày tạo ra. Họ cho rằng Thánh Giuse là một vị đại thánh, nhưng lại rất ngây ngô và thiếu
sáng suốt. Tuy nhiên, Isidore Isolani đã suy tư rất đặc biêt về Thánh Giuse khi viết rằng: “Với ơn khôn
ngoan và sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần, Thánh Giuse đã am hiểu các Tiên Tri, thông thạo các Thánh
Vịnh, và hiểu biết những hành động khó hiểu của các vị tổ phụ” (Summa de donis S. Joseph, par. 3, chap. 3).
Trước đó, thánh Bernard cũng nói: “Thiên Chúa đã nhìn thấy Thánh Giuse như một David thứ hai, người
vừa lòng Chúa, người được ủy thác mầu nhiệm ẩn kín và thánh thiêng nhất của lòng Chúa. Thiên Chúa đã
mặc khải cho Thánh Giuse, như một David thứ hai, những chân lý kín nhiệm và khó hiểu nhất nơi thượng
trí của Người. Thiên Chúa ban cho Thánh Giuse ơn hiểu biết mầu nhiệm rất tuyệt vời mà Người chưa từng
ban cho một vương công nào của thế gian này (Hom. 2, sup. Missus est.)
Như đã nói trên, tổ phụ Giuse Cựu Ước, hình bóng của Thánh Giuse, đã là một người khôn ngoan chưa
từng có trên trần gian (St 41:39), thế thì phải nói về Thánh Giuse của chúng ta như thế nào nữa?



CHƯƠNG 10: Song Thân Thánh Giuse Từ
Trần, Thiên Chúa Để Ngài Phải Chịu Thử

Thách Đắng Cay

Khi Thánh Giuse mười tám tuổi, theo sự an bài của Thiên Chúa quan phòng,
song thân của Ngài đã từ giã cõi trần. Thân mẫu Ngài qua đời trước. Bà mắc một
chứng bệnh trầm trọng, đau đớn và kéo dài. Thiên Chúa muốn thanh luyện bà
sạch mọi sai lỗi, rồi mới cho bà được vào nơi an nghỉ của người công chính, tức
là Ngục Tổ Tông. Bà đã được ban ơn trọng ấy chủ yếu là nhờ những lời khẩn cầu
Thánh Giuse hằng liên lỉ dâng lên Thiên Chúa, nài xin cho song thân được an
nghỉ nơi lòng tổ phụ Abraham. Thánh Giuse đã giúp đỡ và phụng dưỡng thân
mẫu Ngài một cách rất đáng ca ngợi. Ngài giúp bà được thêm sức mạnh và nâng
đỡ bà trong cơn đau đớn. Thánh Giuse không ngớt nài xin Thiên Chúa ban cho
thân mẫu Ngài được nhẫn nại chịu bệnh lúc lâm chung.

Nhiều đêm, vị thánh trẻ đã túc trực bên giường thân mẫu để trợ giúp hoặc
cầu nguyện cho bà. Trước kia, Thánh Giuse đã thể hiện lòng biết ơn đối với
nghĩa tình thân mẫu đã dành cho Ngài thế nào, thì lúc này, trong những giờ phút
cuối cùng, cách sống của Ngài đối với thân mẫu lại càng rạng sáng hơn nữa. Với
một tấm lòng rất mực thảo hiếu và thánh thiện, Ngài không muốn lìa xa, không
hề chán ngại việc phụng dưỡng hoặc an ủi mẹ già. Được đầy an ủi, người mẹ cứ



chúc lành đi chúc lành lại cho con, và khẩn nài Thiên Chúa làm trọn những lời
chúc lành của bà bằng phúc lành của chính Người.

Vào một ngày nọ trước khi thân mẫu qua đời, Thánh Giuse đã đến quỳ bên
cạnh và xin mẹ chúc lành, đồng thời xin tha thứ những gì có thể Ngài đã làm
phiền lòng bà. Người mẹ hiền một lần nữa lại chúc lành và khuyên con hãy cứ
tiếp tục sống như trước, đồng thời hãy luôn bội tăng lòng yêu mến và phụng thờ
Thiên Chúa. Bà cảm ơn Thánh Giuse về tất cả những an ủi và phụng dưỡng đã
dành cho bà. Thánh Giuse xác quyết linh hồn bà sẽ được vào Ngục Tổ Tông,
cùng với các tổ phụ thánh thiện, và bà có thể sẵn sàng đón chờ giờ chết.

Thật an ủi cho người mẹ khi được nghe con mình nói lên điều ấy! Bà Rachel
một lần nữa chúc lành cho con và nài xin Thiên Chúa xác chứng lời chúc lành
của bà bằng phép lành của chính Người, và Thiên Chúa đã tỏ dấu chuẩn nhận
khi cho một luồng sáng rạng rỡ xuất hiện trên gương mặt Thánh Giuse trong
một giây lát. Trong niềm an ủi, hai mẹ con đã cùng nhau tạ ơn tấm lòng từ ái bao
la của Thiên Chúa. Bệnh tình của người mẹ trở nặng, và sau cùng, cái chết đã
gần kề. Thánh Giuse không rời xa nửa bước, nhưng lưu lại bên cạnh thân mẫu
cho đến khi bà trút hơi thở cuối cùng. Thánh Giuse không những giúp đỡ cho
thân mẫu, mà còn cho cả thân phụ, khi ông thương khóc sự ra đi của người bạn
đời rất mực nhân đức của mình.

Sau khi mẹ qua đời, Thánh Giuse trở về phòng riêng, và ở đó, Ngài để cho
nỗi đau buồn và những dòng nước mắt tự do tuôn trào, nhưng đồng thời, Ngài
cũng xin Thiên Chúa ban ơn an ủi. Một lần nữa, Thánh Giuse lại nhận ra Tiếng
Nói nội tâm, cho biết ước nguyện và lời khẩn cầu của Ngài dành cho thân mẫu
đều được chấp nhận. Điều đó giúp cho Thánh Giuse được vững tâm, và sau khi
tạ ơn Thiên Chúa, Ngài liền quay lại an ủi thân phụ. Những lời nâng đỡ của
Thánh Giuse đã giúp thân phụ Ngài được thêm sức mạnh và can đảm.

Đêm hôm sau, thiên thần lại hiện đến với Thánh Giuse, cho biết thân mẫu



Ngài hiện đang trong Ngục Tổ Tông, và không bao lâu nữa, Ngài còn phải chịu
cảnh mồ côi cha. Thiên thần khuyên Thánh Giuse hãy tuân hợp thánh ý Thiên
Chúa và đừng sợ hãi, vì Thiên Chúa sẽ bảo bọc và che chở Ngài trong mọi hoàn
cảnh.

Mặc dù trong lòng đã được an ủi về tin thân mẫu, nhưng lời báo về việc thân
phụ sắp từ trần khiến Thánh Giuse cảm thấy rất buồn. Ngài phó thác trọn vẹn
cho thánh ý Thiên Chúa và dọn mình ứng phó với tất cả thử thách do sự mất mát
đưa đến. Mặc dù bản tính tự nhiên bị tác động, nhưng Thánh Giuse vẫn vững tin
các điều thiên thần đã nói về ơn phù trợ Thiên Chúa hứa ban. Trong tinh thần,
Ngài quyết tâm chịu đựng tất cả một cách nhẫn nại; với tâm hồn quảng đại, Ngài
chấp nhận biến cố ấy như từ bàn tay Thiên Chúa gửi đến.

Thực vậy, không bao lâu sau, thân phụ Thánh Giuse lâm bệnh nguy tử. Sức
khỏe Thánh Giuse vốn đã suy sụp trong thời gian mẹ Ngài yếu bệnh, giờ đây lại
chịu thêm một nỗi gian nan lớn lao. Thánh nhân khẩn khoản kêu xin Thiên
Chúa ban ơn nâng đỡ, nghị lực và sức khỏe cần thiết để có thể giúp đỡ thân phụ
trong cơn bệnh cuối cùng của đời ông.

Thiên Chúa đã khứng nhậm lời cầu xin của Thánh Giuse và ban đủ sức khỏe
để Ngài an tâm phụng dưỡng thân phụ. Thánh Giuse đã trọn tình chăm sóc và
phục vụ cha hiền, cả ngày lẫn đêm, và khích lệ ông nhẫn nại chịu đựng những
đau đớn ưu phiền. Vì biết sắp phải giã biệt và bỏ lại người con cô thân giữa bao
gian truân thử thách, người cha già cảm thấy hết sức âu sầu.

Thánh Giuse trấn an và xin cha đừng bận tâm việc ấy, vì lẽ Ngài tin Thiên
Chúa sẽ chu cấp mọi nhu cầu cần thiết cho Ngài. Lời đó đã làm nguôi ngoai nỗi
lo buồn của bệnh nhân và giúp ông thêm vững tâm tín thác. Giờ đây, ông Jacob
hoàn toàn tin tưởng nơi Thiên Chúa, Đấng đã tỏ lòng yêu thương đặc biệt và sẽ
quan tâm lo lắng cho Giuse trong mọi sự.

Thân phụ đã trối tất cả của cải sản nghiệp lại cho Thánh Giuse và để Ngài



tùy ý sử dụng, vì ông biết con sẽ quản lý một cách khôn ngoan. Là một người cha
tốt lành, ông Jacob cũng trối lại những lời khuyên nhủ tinh thần, nhắc nhở con
hãy hết lòng kính sợ và yêu mến Thiên Chúa, đồng thời hãy yêu thương đồng
loại. Thánh Giuse tỏ lòng khiêm nhượng và ngoan thảo đón nhận tất cả những
lời khuyên nhủ và đội ơn ghi nhớ từng điều. Thánh nhân cám ơn và hứa thực
hiện mọi lời khuyên nhủ của cha để Thiên Chúa được hiển vinh và sáng danh
hơn nữa. Bấy giờ, được an ủi rất nhiều về điều ấy, ông Jacob đã nói lời từ biệt sau
cùng. “Hỡi con, cha được ra đi trong an bình, vì cha nhìn thấy con đã sống theo
đường nhân đức, đã yêu mến Thiên Chúa và kính sợ Người. Cha rất đỗi vui
mừng vì để lại nhiều sản nghiệp cho con, như thế, con sẽ sống trong bậc của
mình mà vẫn có thể thực hiện bố thí như lòng sở nguyện.

“Cha trao gửi nơi con những nhu cầu cần thiết của linh hồn cha. Ước chi con
hãy để tâm nài xin Thiên Chúa tha thứ tất cả mọi sai lỗi của cha và ban ơn cần
thiết để cha đến được miền ơn cứu độ. Con đừng bao giờ quên cha, và cả mẹ con
nữa. Ắt hẳn con đã biết cha và mẹ đã yêu thương con, dành cho con một ân tình
sâu đậm như thế nào. Và giờ đây, cha chẳng còn gì, ngoài phúc lành cha dành
cho con, và cha nài xin Thiên Chúa xác chứng bằng phúc lành của chính Người,
để con luôn được dồi dào hổng ân của Người mãi mãi.” Thánh Giuse liền quỳ
xuống, nài xin Thiên Chúa và thân phụ ban phúc lành cho mình.

Giàn giụa nước mắt, Thánh Giuse cảm ơn thân phụ về tất cả những điều ông
đã thi ân cho Ngài, về việc dưỡng dục tốt đẹp ông đã dành cho Ngài, về gương
sáng rạng ngời ông đã nêu trước mắt Ngài. Thánh nhân cũng xin thân phụ tha
thứ về tất cả những điều có thể Ngài đã làm trái ý và mọi hành vi có thể đã làm
phật lòng ông. Ông Jacob xác nhận Giuse không có điều gì sai lỗi cần được ông
tha thứ. Ông chưa bao giờ phải ưu phiền về bất cứ việc gì Thánh Giuse đã làm;
ngược lại, chính nhờ Ngài mà lúc nào ông cũng có được nhiều niềm vui và an ủi.



Một lần nữa, thân phụ Thánh Giuse lại đảm bảo Ngài chưa bao giờ làm ông phải
phiền lòng.

Với lòng khiêm nhượng, Thánh Giuse vẫn chưa an tâm với lời xác nhận của
thân phụ. Ngài không chịu đứng dậy cho đến khi, thân phụ - vì không muốn để
con mất công phúc qua hành vi đền tạ - đã công khai nói lời tha thứ. Lúc ấy,
Thánh Giuse mới mãn nguyện và thưa lời cám ơn chân thành với thân phụ.

Thánh nhân lại xin phép để dùng phần sản nghiệp dành cho Ngài mà bố thí
cho người nghèo khó và dâng cúng vào Đền Thánh. Ông Jacob đã để con được tự
do hoàn toàn trong vấn đề này, ông bảo Thánh Giuse cứ làm những gì Ngài cho
là tốt lành và phụ hợp với thánh ý Chúa. Lời chấp thuận ấy đã làm Thánh Giuse
hết sức sung sướng, và một lần nữa, Ngài lại bày tỏ lòng tri ân đối với cha hiền.
Thánh Giuse đoan hứa với cha rằng Ngài sẽ không bao giờ quên lãng cha mẹ,
đồng thời, Ngài hy vọng, giờ đây ông có thể ra đi mà không phải vướng bận hoặc
ưu tư gì nữa.

Khi bệnh tình của thân phụ càng ngày càng suy sụp, Thánh Giuse càng cố
gắng tận tụy phụng dưỡng. Ngài thường xuyên và sốt sắng cầu nguyện cho lợi
ích đời sau của thân phụ, và cảm tạ Thiên Chúa vì tình trạng an lành hiện thời
của ông. Sau đó, Thánh Giuse thực hiện hành vi phó thác cho Thiên Chúa, tự
tình xin đón nhận những hình khổ cha Ngài phải chịu theo phép công bình của
Thiên Chúa vì các tội lỗi ông đã sai phạm trong cuộc sống.

Thánh Giuse thỉnh cầu được đền tội ở đời này để cha Ngài được vào ngay
nơi ở của các tổ phụ sau khi từ trần. Thỉnh cầu đã được Thiên Chúa nhậm lời, và
Thánh Giuse đã chịu những đau khổ kinh khủng suốt nhiều giờ liền, và chịu với
một lòng phó thác cao độ. Thánh nhân rất hạnh phúc và biết ơn vì đã được thực
hiện việc đền bồi thay cho thân phụ, và vững tin ông có thể được vào an nghỉ nơi
lòng tổ phụ Abraham ngay sau khi qua đời. Tâm hồn Thánh Giuse rất hoan hỉ về
điều ấy, Ngài đã ca ngợi và tạ ơn lòng nhân lành của Thiên Chúa.



Khi giờ phút sau hết của thân phụ đã gần, Thánh Giuse càng hết tình chăm
sóc, khích lệ và mời gọi cha Ngài trọn niềm tín thác nơi lòng nhân lành và tình
thương của Thiên Chúa, và an ủi thân phụ với lời đoan chắc ông sẽ sớm được
vào miền an bình hạnh phúc. Và như thế, thân phụ Thánh Giuse sau cùng đã từ
trần với một tâm trạng hoàn toàn phó thác và vững vàng trông cậy sẽ được sống
muôn đời. Khi thân phụ vừa trút hơi thở cuối cùng, Thánh Giuse ẩn đi và để mặc
nhiên tình của Ngài đớn đau, tuôn tràn những dòng nước mắt. Thực vậy, Thánh
Giuse có đủ lý do để đau buồn vì Ngài vừa mất một người cha quảng đại, thân
thương và tận tụy.

Sau khi nỗi sầu thảm đã được mặc sức tràn trải, Thánh Giuse quỳ gối, giàn
giụa nước mắt, nài xin Thiên Chúa uy linh phù trợ bằng những lời này: “Lạy
Thiên Chúa của tổ phụ Abraham, Isaac và Jacob – và Thiên Chúa của con! Xin
dủ thương nhìn đến con là kẻ đã mồ côi cả cha lẫn mẹ. Chúa đã thương tình đưa
dẫn các ngài xa khỏi cõi đời hay chết này, vậy giờ đây, con nài xin Chúa, với lòng
nhân lành của Chúa, hãy đặt con hoàn toàn dưới sự bảo trợ của Chúa. Con xin
hiến dâng và phó mình trọn vẹn cho Chúa.

“Con vẫn mãi mãi thuộc về Chúa, vẫn được Chúa che chở và gìn giữ. Con
ước mong được lập lại hành vi tận hiến cho Chúa, khẩn khoản xin Chúa hãy
hoàn toàn làm chủ con, xin ban cho con các ơn cần thiết, để con có thể cùng
thánh vương tiên tri mà nói được rằng: “Cha và mẹ con đã từ bỏ con, nhưng
Chúa đã đón nhận con” (Tv 26:10). Từ nay trở đi, xin Chúa hãy là cha con, là
đấng bảo trợ con, là mẹ con, là nơi nương ẩn của con, là tất cả sự nâng đỡ cho
con. Xin Chúa hãy dùng con và những gì thuộc về con tùy ý Chúa. Ước gì thánh
ý Chúa được nên trọn nơi con trong mọi sự. Xin Chúa ban ơn để con biết nhận
ra thánh ý Chúa, vì ước vọng của con là được vâng theo thánh ý Chúa hoàn toàn
và trọn hảo.”

Khi Thánh Giuse cầu nguyện, một lần nữa Thiên Chúa lại ban an ủi bằng



cách cho Ngài nghe được Tiếng Nói nội tâm, mời gọi Ngài hãy sống an bình, vì
ước nguyện của Ngài đã được nhậm lời và tình yêu hiền phụ Thiên Chúa sẽ luôn
bảo bọc và gìn giữ Ngài: khi chỗi dậy, Thánh Giuse được an ủi và tràn đầy lòng
biết ơn đối với Thiên Chúa.

Sau đó, Thánh Giuse còn phải chịu đựng rất nhiều thử thách. Vì mọi người
đều nghe biết lòng nhân ái của Ngài, nên một số người, nhất là các gia nhân, đã
táo bạo lạm dụng lòng tốt của Ngài để lấy đi những thứ họ thích. Thánh Giuse
biết tất cả những việc ấy nhưng không hề tỏ ra tức giận; Ngài chỉ khuyên bảo họ
đừng làm mất lòng Thiên Chúa và đừng để linh hồn họ phải gánh chịu tội lỗi
nặng nề. Những kẻ đó chẳng những không mảy may động lòng trước những lời
khuyên ấy, lại còn lợi dụng bản tính nhân ái và từ tâm của Ngài.

Khi thấy họ không chấm dứt các hành vi bất hảo, Thánh Giuse đã quyết định
cho họ luôn những của cải họ đã chiếm đoạt sai trái, để Thiên Chúa không còn
bị xúc phạm nữa. Tuy nhiên, điều đó chỉ nên cớ cho những người kia nói năng
quàng xiêng, và ma quỷ xui xiểm họ tha hồ thỏa mãn cơn cuồng nộ chống lại vị
thánh.

Thực vậy, Satan đã thành công trong mưu đồ khiến Thánh Giuse bị ngược
đãi và bị lợi dụng do chính những kẻ đã thụ ân lòng quảng đại của Ngài. Thánh
nhân đã cam chịu tất cả các tổn thiệt ấy với một lòng nhẫn nhục bền bỉ, không
hề một chút căm tức.

Các thân nhân của Thánh Giuse còn bạo gan đến độ chiếm đoạt hầu hết sản
nghiệp của Ngài, rồi để bù lại, họ còn tìm cách ép Ngài đến sống chung với họ.
Thánh Giuse nhất định không chiều theo những sắp đặt ấy nên đã lảng tránh họ
và những lời dụ dỗ của họ. Trước kia, Ngài đã quyết lên Jerusalem để có thể cư
ngụ gần Đền Thờ. Khi thấy không thể gạ gẫm được Thánh Giuse theo ý mình,
bọn người kia đâm ra căm tức và cố ép Ngài bằng những lời ngăm đe. Thánh



Giuse không chút tức giận, nhẫn nhục chấp nhận tất cả sự ngược đãi và lối cư xử
tệ bạc ấy.

Những người họ hàng ấy còn trâng tráo tìm cách mưu đoạt tất cả phần cơ
nghiệp còn lại của Thánh Giuse. Khi thấy phải đương đầu với một thử thách
mới, Thánh Giuse đã cầu xin Thiên Chúa phù trợ và soi sáng để biết nên theo
đường hướng nào. Đêm hôm ấy, qua thiên thần, Thiên Chúa đã trả lời cho Ngài.
Thiên thần bảo Thánh Giuse hãy bán tất cả sản nghiệp, dành một phần cho
những người nghèo khó, một phần khác mang lên Jerusalem để dâng cúng vào
Đền Thờ, và giữ lấy phần ít nhất còn lại để chi dùng, bởi vì Thiên Chúa muốn
Ngài sống trong sự khó nghèo.

Thánh Giuse được khuyên hãy lên Jerusalem sinh sống, và ở đó, hãy học
nghề mộc để sinh kế độ nhật. Ngài sẽ sống như thế cho đến khi Thiên Chúa tùy
ý sắp định cách khác. Thánh Giuse muốn sống độc thân như lời trước kia đã
tuyên thệ, và muốn xa khỏi sự chung đụng với người dời hết sức có thể để giữ
trọn vẹn sự trong sạch của mình. Thánh nhân đã được Thiên Chúa hứa sẽ phù
trợ, che chở và ban các phúc lành.

Đó là tất cả những gì Thánh Giuse cần thiết. Ngài mau mắn làm theo lời chỉ
dạy. Tuy nhiên, việc phân phối sản nghiệp đã khiến Ngài phải chịu nhiều chửi
rủa và bách hại. Thánh nhân không thể ra khỏi nhà mà không bị nhũng nhiễu;
những người đối mặt đều ngược đãi và xỉ vả Ngài. Thánh Giuse bị mắng là đồ
hoang phí, kẻ làm tán gia bại sản của cha mẹ; một số người còn mắng chửi Ngài
là: “Đồ ngu xuẩn! Thứ điên khùng! Hạng vô tích sự! Quân rỗi hơi! Thằng bụi
đời!” Thánh Giuse nhẫn nhục chấp nhận tất cả và không bao giờ báo oán. Dĩ
nhiên Thánh nhân rất có lý để tố cáo tội trộm cắp của thân quyến, nhưng Ngài
đã không làm như vậy, vì muốn âm thầm chịu đựng mọi nông nổi.

Vì cảm thấy Thánh Giuse đang tiêu phí hết phần tài sản còn lại của Ngài mà
họ muốn chiếm nốt cho gọn, những người ba con đã bắt giữ và đánh đập Ngài



thậm tệ. Thánh Giuse chịu đựng sự bạo hành và những thương tích một cách
nhẫn nhục, không một lời ta thán.

Thánh nhân thường sấp mình xuống đất, nài xin Thiên Chúa nhân lành che
chở và giải thoát Ngài cho khỏi bàn tay những kẻ đối địch, như trước kia Người
đã từng làm cho thánh vương David và nhiều vị khác. Thiên Chúa đã cấp thời
phù hộ đầy tớ trung thành và đau khổ của Người. Từ sâu thẳm nội tâm của
Thánh Giuse, Thiên Chúa đã hứa ban ơn phù trợ và che chở, đồng thời khuyến
khích Ngài hãy tiếp tục nhẫn nại chịu đựng thử thách, vì việc đó sẽ đem lại cho
Ngài một phần thưởng lớn lao. Lời hứa ấy đã an ủi và khích lệ Thánh Giuse rất
nhiều, đến nỗi Ngài sẳn sàng chấp nhận nhiều hơn nữa so với những gì Ngài đã
chịu đựng cho đến bấy giờ. Tuy nhiên, Thiên Chúa đã không đòi hỏi Thánh
Giuse quá đáng như thế.

Sau khi đã chứng tỏ tấm lòng trung kiên và sự nhẫn nại của mình, Thánh
Giuse đã được giải thoát khỏi sự nhũng nhiễu và đàn áp, người ta đã để cho Ngài
ra đi một cách bình an. Thánh Giuse đã hiến dâng cho Thiên Chúa tất cả những
gì Ngài được thừa hưởng, và nếu như Chúa muốn, thì Ngài sẵn lòng không giữ
lại bất cứ của gì cho bản thân. Ngay lúc ấy, thiên thần hiện đến và khuyên Thánh
Giuse rời bỏ nguyên quán để lên Jerusalem. Khi đến nơi, Ngài sẽ được hướng
dẫn cho biết phải làm những gì. Sáng hôm sau, Thánh Giuse đã sẵn sàng lên
đường.



CHƯƠNG 11: Thánh Giuse Rời Bỏ
Nazareth, Những Năm Thánh Cư Ngụ Tại

Jerusalem

Sáng sớm, sau khi đã sắp xếp một ít trang phục vào một gói nhỏ, Thánh Giuse
cầu nguyện xin Thiên Chúa phù hộ trên cuộc hành trình: “Lạy Thiên Chúa của
con, Chúa biết con sắp sửa rời bỏ ngôi nhà của con và lên Jerusalem để chu toàn
thánh ý Chúa. Con sẽ ra đi như một người cơ cùng – một kẻ hành khất. Và mặc
dù hiện giờ con nghèo túng hơn trước kia rất nhiều, nhưng con vui sướng vì tin
rằng Chúa muốn về con như vậy. Tuy ở đây, nơi làng quê này, con đã bị ngược
đãi, bị đánh đập, bị tước đoạt sản nghiệp, nhưng con van xin Chúa đừng đoán
phạt những người thân thuộc của con và cư dân làng này. Xin Chúa tha thứ cho
họ về tất cả những bất công họ đã gây ra cho con.

“Về phần con, tận đáy lòng, con sẵn lòng tha thứ và mong ước sự lành cho
họ. Hơn nữa, nếu thánh ý Chúa còn muốn để con tiếp tục chịu ngược đãi tại nơi
cư ngụ sắp tới, con xin hoàn toàn vui lòng đón nhận. Con chỉ xin Chúa đừng bao
giờ bỏ rơi con, vì bao lâu còn được Chúa nâng đỡ và ban ơn, thì con không sợ hãi
gì. Con cầu xin Chúa hãy tuôn đổ phúc lành hiền phụ của Chúa cho con. Ước chi
phúc lành ấy che chở con trên đường! Ước chi cánh tay uy hùng của Chúa nâng
đỡ con! Con xin phó mình hoàn toàn trong cánh tay đầy tình yêu thương hiền
phụ của Chúa.”



Sau khi đã thân thưa những lời như thế, Thánh Giuse chỗi dậy, hân hoan
vững tin vào phép lành của Chúa. Ngài mang theo gói đồ nhỏ và từ giã Nazareth
khi trời vẫn còn tờ mờ, không ai nhìn thấy. Thánh Giuse lẻ loi trên bước hành
trình, nhưng với tâm hồn hân hoan, Ngài cất tiếng ca ngợi Thiên Chúa bằng các
Thánh Vịnh của vua David. Ngài lặp đi lặp lại những lời: “Ôi Thiên Chúa của
con, xin hãy xem, con đang trên đường thuận theo thánh ý của Chúa. Con sẽ
thỏa nguyện vì thường xuyên được lên Đền Thánh Chúa.” Càng gần đến
Jerusalem, nỗi ước mong của Thánh Giuse càng nao nức, và niềm khát vọng
muốn lặp lại hành vi tận hiến của Ngài cho Thiên Chúa tại Đền Thánh càng
nồng nàn hơn.

Tại Nazareth, người ta truyền tai nhau về tin Thánh Giuse đã bỏ đi. Thực ra,
không ai muốn để công đi tìm Ngài, ngược lại, có nhiều kẻ hí hửng vui mừng về
việc Ngài ra đi, vì họ nghĩ đến lúc được mặc sức hưởng lợi những gì họ đã cưỡng
đoạt của Ngài. Thánh Giuse dần dần bị mọi người ở quê nhà quên lãng và không
ai còn nhắc đến Ngài nữa. Lòng nhân ái của Thánh Giuse đã bị đáp trả bằng thói
vong ân. Nhưng khi nhận ra điều ấy, Thánh nhân cảm thấy vui mừng, vì giờ đây,
Ngài sẽ được yên hàn, không còn bị ai quấy nhiễu.

Khi đến Jerusalem, Thánh Giuse liền đi lên Đền Thờ. Ngài lặp lại hành vi tận
hiến cho Thiên Chúa và cảm tạ Người đã ân cần lo liệu cho cuộc hành trình của
Ngài. Thánh Giuse nài xin Thiên Chúa tỏ cho Ngài biết thánh ý Người. Một lần
nữa, tự nội tâm của Thánh Giuse, Thiên Chúa đã đoái thương phán truyền và
khuyên dạy Ngài những gì phải làm. Do quá mỏi mệt vì hành trình, Thánh Giuse
chỉ xin Thiên Chúa tiếp tục nâng đỡ Ngài, và rồi hân hoan rời khỏi Đền Thánh.
Giờ đây, Ngài phải tìm một quán trọ để dùng bữa và nghỉ ngơi qua đêm.

Đêm hôm ấy, khi Thánh Giuse đang yên giấc, thiên thần đến nói chuyện với
Ngài, xác nhận những điều Ngài được truyền dạy là do chính Thiên Chúa.
Thánh Giuse được chỉ dẫn hãy dâng cúng vào Đền Thờ hai phần ba số tiền Ngài



mang theo trong mình, phân nữa phần còn lại thì chỉ dùng cho các nhu cầu
trong những ngày đầu mới đến, và nửa kia thì đem phân phát cho những người
nghèo khó.

Lúc sáng sớm, Thánh Giuse thức dậy, và sau giờ kinh thường lệ, Ngài lên
Đền Thờ. Tại đây, Thánh nhân vui mừng dâng cúng món tiền; sau đó quỳ gối
chúc tụng và cảm tạ Thiên Chúa vì đã tỏ cho Ngài biết thánh ý Người. Thánh
Giuse đoan hứa sẵn sàng thực hiện tất cả những gì Thiên Chúa truyền dạy. Sau
giờ cầu nguyện, Thánh nhân đem phân phát cho những người nghèo khó phần
tiền đã được dành cho mục đích bố thí. Ngài hoàn tất công việc ấy một cách mau
mắn. Sau đó, Thánh Giuse đi tìm một người thợ mộc 33 có thể truyền thụ cho
Ngài nghề nghiệp mà Ngài dự định dùng để mưu sinh. Thánh Giuse không phải
tìm kiếm mất nhiều thời giờ, vì Thiên Chúa một lần nữa đã an bài cho Ngài gặp
được một người thợ mộc có lòng kính sợ Người, và Thánh nhân đã thỏa thuận
vấn đề công xá phù hợp với ông thầy này.

Thánh Giuse tập nghề rất chăm chỉ và tiếp thu một cách dễ dàng. Lòng mến
mộ thánh ý Chúa đã làm cho mọi việc lúc nào cũng trở nên dễ dàng và hứng thú
cho Thánh Giuse. Mặc dù đang trong thời gian tích cực học nghề, nhưng Thánh
Giuse vẫn không phế trễ các việc đạo đức thông lệ và việc đọc Thánh Vịnh.

Thánh Giuse khiêm tốn suy phục, mau mắn và chu đáo vâng lời người thầy
hướng dẫn. Nhờ thái độ ấy và các nhân đức cao quý khác, Thánh nhân đã được
ông thầy quý mến. Thánh Giuse rất kính trọng và coi người thầy như bậc tôn
trưởng. Thánh nhân không tiết lộ cho ông biết về dòng tộc hoặc sản nghiệp vật
chất của Ngài. Ngài chăm chú với việc tập nghề và chỉ mở miệng những khi thực
sự cần thiết.

Thánh Giuse không bao giờ đi tìm các trò tiêu khiển. Mỗi khi muốn lên Đền
Thờ, Ngài luôn xin phép thầy. Nếu được ban phép, Ngài mới đi; còn khi không
có phép, Ngài đành hy sinh luôn cả các dưỡng sức cao quý này.



Tại xưởng thợ, Thánh Giuse có rất nhiều cơ hội minh chứng nhân đức anh
hùng của Ngài. Thánh nhân thường bị những kẻ cầu bơ cầu bất và vô công rỗi
việc chửi mắng. Chúng biết Ngài vẫn chưa chính thức hành nghề, nên ngầm coi
Ngài cũng là hạng cầu bơ cầu bất và vô công rỗi việc như chúng. Với những kẻ
xỉa xói ấy, Thánh Giuse chỉ cúi đầu nín lặng. Có lần nghe được những lời khiêu
khích của những kẻ ác tâm ấy, ông chủ xưởng mộc đã nghiêm khắc quở mắng và
đuổi chúng đi khỏi. Khi ấy, Thánh Giuse lại lên tiếng xin cho những kẻ ấy được
ở lại, viện cớ rằng Ngài vẫn chưa bị họ làm cho khó chịu và cáu giận.

Nhân đức nết na của Thánh Giuse thực sự phi thường. Ngài không bao giờ
nhìn xem những gì mới lạ hoặc khác thường. Mặc dù sống tại Jerusalem, nhưng
Ngài không biết gì về các hoạt động dặc biệt và những điều mới lạ đang xảy ra
tại đó. Thánh nhân không bao giờ rẻ khỏi con đường cố định thường ngày Ngài
vẫn đi từ xưởng mộc đến Đền Thờ và từ Đền Thờ trở về. Tại xưởng mộc, Thánh
Giuse không ứng xử như một người thợ trẻ tập việc để mưu sinh, nhưng như một
đầy tớ sẵn sàng tùng phục gia chủ trong những công việc nặng nhọc nhất.

Nhận ra anh thợ tập việc của mình hay bố thí cho những kẻ nghèo khó, vì
thế, một ngày kia, ông chủ xưởng mộc đã đề cập thẳng vấn đề ấy và khuyên
Thánh Giuse hãy nhớ chính Ngài cũng túng nghèo và thiếu thốn. Thánh Giuse
chỉ đáp lại: “Xin thầy cứ để tôi được thực hiện việc bố thí cho những người nghèo
khó, bởi vì Thiên Chúa nhất định sẽ chu cấp các nhu cầu cho tôi.” Nhờ những lời
ấy, ông thầy dạy nghề cảm thấy rất phấn khích.

Đối với Thánh Giuse, học nghề là một nguồn vui khó tả vì là hoàn cảnh giúp
Ngài sống trong địa vị của người thuộc quyền. Thánh Giuse lấy làm vui sướng
khi được coi như một người cùng khốn, một kẻ vô danh tiểu tốt và bị người khác
khinh khi. Thiên thần cho Thánh Giuse biết các nhân đức ấy rất đáng công, và
những người thực hành đền được Thiên Chúa yêu thương đặc biệt. Dĩ nhiên,



nguyên điều đó cũng đủ khiến Thánh Giuse vận dụng tất cả năng lực vào công
việc ấy.

Lúc này, Thánh Giuse đã hai mươi tuổi, và đã tiến rất cao trên con đường
tình yêu Thiên Chúa. Linh hồn Ngài chưa bao giờ xa lạc Thiên Chúa, đối tượng
độc nhất của tình yêu Ngài. Thực vậy, ngay cả lúc làm việc, 34 Thánh Giuse cũng
thường ngây ngất vì chiêm niệm các ưu phẩm của Thiên Chúa. Ngài thường
xuyên ăn chay và thức trắng nhiều đêm để cầu nguyện, hoàn toàn đắm đuối
trong Thiên Chúa. Thánh Giuse vẫn đặc biệt quan tâm đến các linh hồn hấp hối.
Mặc dù không thể đích thân trợ giúp vì bận học nghề, nhưng Thánh Giuse vẫn
tưởng nhớ đến họ trong các lời cầu nguyện của Ngài.

Sau khi đã hoàn tất giai đoạn học việc, Thánh Giuse vẫn tiếp tục sống thêm
trong môi trường ấy một vài năm nữa. Thánh nhân chờ đợi thiên thần tỏ cho
biết Thiên Chúa muốn Ngài lưu lại xưởng mộc hoặc ra đi. Một ngày kia, ông chủ
xưởng mộc lâm bệnh nguy tử. Thánh Giuse túc trực bên cạnh, chăm sóc ông như
người cha và sốt sắng cầu nguyện cho lợi ích đời đời của ông. Thiên Chúa chấp
nhận những lời cầu của Thánh Giuse và ông chủ xưởng mộc đã được hưởng một
cái chết an lành.

Giờ đây, một lần nữa, Thánh Giuse lại cô thân bơ vơ. Khi lên Đền Thờ cầu
nguyện, Ngài đã xin Thiên Chúa ban một dấu chỉ để Ngài biết phải phụng sự
Người như thế nào. Thánh Giuse đã được soi sáng và an ủi trong lòng; ngay đêm
hôm sau, thiên thần đã cho Ngài biết điều phải làm. Thiên Chúa giờ đây muốn
Thánh Giuse tiếp tục sống cô tịch và ẩn khuất, một cuộc sống qua ngày hết sức
bình dị, chỉ sắm đủ những dụng cụ và vật liệu cần thiết để hành nghề mà thôi.
Đối với Thánh Giuse, được nhận biết sứ điệp ấy thực sự là một niềm an ủi lớn
lao. Ngài lập tức thức dậy, ra khỏi giường, quỳ xuống để cảm tạ và chúc tụng
Thiên Chúa vì đã thương tỏ ra thánh ý của Người.



33 Thánh Cả Giuse làm nghề mộc. Ngay từ thế kỷ II, thánh Justin, nguyên quán ở Palestine, đã viết: “Theo
người ta biết, Chúa Giêsu là con trai của ông Giuse, thợ mộc” (Dialogue 1, Triph.). Ngoài ra, từ Texov của
Hy ngữ mà chúng ta gặp trong Phúc Âm, khi không có tĩnh từ chỉ phẩm tính đi kèm, thì mang một nghĩa
khác, và phải hiểu đó là “một người làm việc với gỗ” (Cyropedia, III, 2, 11). Vì thế, bản Syriac viết rằng:
“Nonne iste es filius lignarii? – Phải chăng ông là con trai của người thợ mộc?” Trong bản Ả Rập cũng
tương tự như vậy (x. Walton, Biblia Polygl., Vol. 5, pp. 68-69).
Tất cả các Phúc Âm ngoại thư cũng viết Chúa Giêsu giúp dưỡng phụ làm các việc đòi hỏi kỹ năng của thợ
mộc (Proto-evangelo S. Jacobi, chap. 9, 13; Evang. Infan, chap. 38).
Đáng đề cập ở đây là câu chuyện Theodoretius đã kể (Hist. Eccles., Bk. 3, chap. 23) về một người thợ có đạo
đối đáp với nhà ngụy biện Liborius, bạn của Julian Phản Đạo, khi y hỏi: “Thằng Con ông thợ mộc” hồi ấy
làm gì? Người thợ trả lời: “Đấng Tạo Hóa, Đấng mà ông khinh miệt gọi là “thằng con ông thợ mộc” hồi ấy
đã đóng một cỗ quan tài.” Một vài ngày sau, Julian Phản Đạo đã chết và được mai táng trong một cỗ quan
tài (x. Cassiadorus, Hist. Tripart., VI, 44).
34 [Những lời của cha Faber viết về Đức Maria (The Foot of the Cross, Peter Reilly Co., 1965, p. 248) dường
như rất phù hợp và có thể áp dụng cho Thánh Cả Giuse ở đây. Cha viết rằng: “Như các thiên thần bản mệnh
lúc nào cũng ở bên cạnh chúng ta, lo toan hàng ngàn tác vụ yêu thương vô hình, nhưng các ngài vẫn luôn
luôn nhìn thấy Thiên Chúa và hoàn toàn chìm ngập trong phúc hưởng kiến thế nào, thì Đức Maria cũng
như vậy. Mặc dù rất bận rộn với nhiều công việc nhà cửa, nhưng Mẹ vẫn làm mọi việc như các thánh, tức là
làm trong niềm ngây ngất, với ý hướng hoàn hảo và đơn thành, chìm đắm trong sự hiện diện của Thiên
Chúa và ẩn kín trong ánh sáng của Người.” – Lời dịch giả]



CHƯƠNG 12: Thánh Giuse Trở Thành Thợ
Mộc. Những Hồng Ân Đặc Biệt

Một khi đã được biết thánh ý Chúa, qua lời thiên thần, Thánh Giuse liền cấp tốc
thực hiện. Ngài sắm những dụng cụ cần thiết để hành nghề và thuê một xưởng
nhỏ tại khu vực gần Đền Thờ. Trong gian phòng nhỏ ấy, Ngài làm việc, ngủ nghỉ
và dùng những bữa ăn thanh đạm. Ngài rất hiếm khi ra khỏi nơi đó, trừ những
lúc đi viếng Đền Thờ, hoặc khi có công việc cần thiết. Đôi khi Thánh Giuse cũng
nấu cháo để dùng, nhưng thực phẩm chủ yếu của Ngài là bánh mì và trái cây.
Thánh nhân chỉ dùng một chút rượu sau khi đã pha loãng. Món hợp khẩu của
Ngài là những thứ rau luộc hoặc rau thơm, nhưng ít khi Ngài chịu dùng những
thứ này.

Quả thật, Thánh Giuse đã sống một đời khó nghèo và khổ hạnh. Thánh
nhân đã sống một đời an vui vì được Thiên Chúa ban tràn đầy ơn an ủi của trời
cao. Ngài đã sống một đời thầm lặng và ẩn khuất. Những người tại xưởng mộc
của Thánh Giuse không bao giờ tụm năm tụm ba để nói chuyện tầm phào, mặc
dù họ chuộng thú tiêu khiển ấy, bởi vì Thánh nhân chống lại mọi hình thức ngồi
lê đôi mách vô ích. Vì bị coi là một người ngây ngô khờ khạo, nên Thánh Giuse
đã được người ta để cho sống yên hàn trong cảnh cô tịch, ẩn khuất và tĩnh lặng.
Khách đến xưởng mộc để đặt hàng vì thấy có lợi, bởi vì Thánh Giuse chỉ nhận
vừa đủ công. Thánh nhân để khách hàng tùy ý quyết định mức tiền công, và
Ngài biết ơn đón nhận như một món quà chứ không phải công xá của Ngài.



Thật vậy, trung thành với lệnh truyền của thiên thần, Thánh Giuse chỉ giữ lại
những gì tuyệt đối cần thiết – phần tiền còn lại, Ngài dành hết cho kẻ khó.

Thỉnh thoảng, Thánh Giuse cũng lâm cảnh túng thiếu nghiêm trọng. Những
lúc đó, Ngài thường lên Đền Thờ và nài xin ơn phù trợ quan phòng, và Thiên
Chúa bao giờ cũng ban ơn an ủi cho Ngài. Thiên Chúa thường soi giục một
người láng giềng nào đó đem bánh mì, canh cháo, trái cây, rau quả đến cho
Thánh Giuse, tùy nhu cầu cụ thể lúc ấy của Ngài. Vị thánh rất biết ơn về điều ấy,
trước tiên là Thiên Chúa, và sau là các ân nhân. Theo sự quan phòng, Thiên
Chúa cũng thường để nhiều người đến đặt hàng với Thánh Giuse, nên Ngài
không cần phải tìm kiếm khách hàng. Đức khiêm nhượng của Thánh nhân thật
cao vời, Ngài không bao giờ thốt ra những lời tự đề cao. Thánh Giuse luôn tin
tưởng Thiên Chúa sẽ chu cấp mọi nhu cầu cho Ngài và luôn phó mình cho
Người, đặc biệt là những lúc không có công việc.

Tại xưởng mộc nhỏ bé, Thánh Giuse thường xấp mình xuống đất để thực
hiện hành vi tận hiến toàn thân cho Thiên Chúa: “Ôi Thiên Chúa của con, xin
Chúa hãy nhìn đến, toàn thân con thuộc về Chúa! Không gì có thể tách lìa con
xa khỏi Chúa. Con không có gì ngoài một mình Chúa. Chúa là tất cả cơ nghiệp,
là sự nâng đỡ độc nhất của con. Chúa là ủi an, là tất cả thiện ích cho con. Con chỉ
biết trông chờ sự giúp đỡ và sức mạnh từ nơi Chúa. Con không ước mong gì
ngoài Chúa. Con khước từ tất cả những gì thế gian dành cho con. Con vui sướng
chọn lấy sự khó nghèo, nhục nhã, khỏ đau, bởi vì nhờ đó, con sẽ làm đẹp lòng
Chúa. Chúa là Chủ Tể, là Thiên Chúa của con, và nhờ đó, con hoàn toàn thống
trị được con người của mình.”

Thật may mắn, trong những khi được kết hợp mật thiết với Thiên Chúa như
thế, Thánh Giuse không bao giờ bị ai nhìn thấy. Vì được liên lỉ đắm chìm trong
niềm vui những ơn an ủi, nên Thánh Giuse thường lưu lại trong Đền Thờ rất lâu
giờ.



Vào thời gian ấy, Trinh Nữ Maria, Hiền Mẫu tương lai của Ngôi Lời Nhập
Thể cũng đang phục vụ trong Đền Thờ. Những nhân đức phi thường nơi Đức
Maria là một sự ngỡ ngàng đối với các trinh nữ trong Đển Thờ, nhất là những vị
được ủy thác nhiệm vụ huấn luyện. Vào thời kỳ ấy, có thể nói những lời ca tụng
Đức Maria đã được loan truyền khắp nơi trong thành thánh, 35 nhưng vì sống
quá ẩn khuất, nên Thánh Giuse không nghe biết gì về những lời loan truyền ấy.

Một đêm kia, thiên thần hiện đến và cho Thánh Giuse biết trong Đền Thờ
có một trinh nữ rất đẹp lòng Thiên Chúa, và Thiên Chúa dành cho trinh nữ ấy
một tình yêu và một sự ưu ái đặc biệt. Thật vậy, trí hiểu phàm nhân không thể
nào hiểu thấu tình yêu vĩ đại của Thiên Chúa dành cho thụ tạo ấy. Thiên Chúa
vô cùng mãn nguyện vì những nhân đức cao quý cũng như sự tinh tấn và thánh
thiện tuyệt vời của trinh nữ ấy. Người trinh nữ đền thờ ấy chính là Đức Maria, ái
nữ của ông Joachim và bà Anna, hai người rất quen thuộc với Thánh Giuse. 36

Thánh Giuse đã được giải thích và được tỏ cho biết điều ấy để Ngài chúc
tụng và tạ ơn Thiên Chúa về những ân sủng và phúc lành Người đã thực hiện
cho Đức Maria, và để Thánh nhân được hân hoan khi nhận biết trên địa cầu này
có một thụ tạo xứng đáng và đẹp lòng Thiên Chúa như vậy. Vì thế, khi vừa thức
dậy, với một tâm hồn đầy hoan lạc, Thánh Giuse đã dâng lời cảm tạ và chúc tụng
Thiên Chúa. Ngài cảm thấy hạnh phúc dạt dào nhờ thông tin vừa nhận được,
đồng thời, tâm hồn Ngài cũng bừng cháy một tình yêu thánh thiện đối với người
trinh nữ ấy. Thánh Giuse thường được thôi thúc lên Đền Thờ vì đã được biết về
nhân đức nơi người trinh nữ kia, mặc dù hai bên chưa từng gặp mặt nhau.

Đức Maria đã bắt đầu cầu nguyện cho Thánh Giuse, nài xin Thiên Chúa đổ
tràn ơn thánh và lòng mến cho Ngài. Thiên Chúa đã đáp ứng một cách kỳ diệu
trước những lời cầu xin của Đức Maria! Mặc dù chưa bao giờ gặp mặt hoặc nói
chuyện với nhau, nhưng Đức Maria và Thánh Giuse thường xuyên nhắc đến
nhau trước thánh nhan Thiên Chúa. Mọi thông tin liên quan đến nhau đều được



thông qua các cuộc mặc khải. Hai vị đã được hưởng ân phúc nhờ lời cầu nguyện
của nhau suốt một thời gian khoảng mười năm trời, và đã yêu thương nhau một
cách thánh thiện trong Thiên Chúa. 37

Thiên thần đã nhiều lần cho Thánh Giuse biết Đức Maria đang cầu nguyện
tha thiết cho Ngài, và điều ấy làm cho Ngài rất hạnh phúc. Vào một dịp nọ,
Thánh Giuse được biết Đức Maria đã tận hiến toàn thân cho Thiên Chúa và
tuyên giữ lời khấn trinh khiết, một hành vi làm Thiên Chúa hết sức thỏa nguyện.
Thông tin này đã khơi dậy nơi vị thánh trẻ một khát vọng muốn noi gương; và
bằng một lời khấn, Ngài cũng đã hiến dâng đời sống thanh khiết của mình cho
Thiên Chúa. Vào thời kỳ ấy, việc khấn giữ đức thanh khiết là một điều khác
thường, nên Thánh Giuse rất phân vân, không biết làm như thế có thực sự làm
đẹp lòng Thiên Chúa hay không. Ngài lên Đền Thờ và nài xin Thiên Chúa ban
ơn soi sáng để biết thánh ý Người trong vấn đề này. Thánh Giuse đã kêu xin
nhiều lần, và Thiên Chúa đã đoái thương soi sáng cho nội tâm Ngài biết tỏ
tường việc tuyên giữ lời khấn khiết tịnh rất đẹp lòng Người. Thiên Chúa hứa sẽ
phù trợ và ban ơn thánh đặc biệt để giúp Thánh Giuse chu toàn lời khấn ấy.
Cuộc thần hiệp này là một nguồn an ủi lớn lao cho Thánh Giuse.

Khi tuyên giữ lời khấn khiết tịnh vĩnh viễn 38 với Thiên Chúa, tâm hồn
Thánh Giuse được ngập tràn một niềm vui khôn tả. Thiên Chúa đã cho Thánh
Giuse cảm hưởng niềm vui ấy để Thánh nhân biết chắc lời khấn này làm thỏa
lòng Người như thế nào. Lúc ấy, Thánh Giuse được đưa vào một cuộc chiêm
niệm rất cao siêu và một cuộc ngất trí đầy hoan lạc, trong đó, Thiên Chúa tỏ cho
Ngài biết giá trị và công trạng gắn liền với nhân đức khiết tịnh cao quý.

Nhờ đó, Thánh Giuse không ngừng tăng triển về lòng mộ mến và khát vọng
đời sống khiết tịnh, đồng thời cảm thấy vững tâm vì đã tuyên giữ lời khấn ấy.
Thánh nhân đội ơn Thiên Chúa, Đấng đã soi giục Ngài thực hiện và đã rộng



lượng chấp nhận hành vi của Ngài. Vì thế, Thánh Giuse dường như được ngây
ngất trong niềm vui.

Ngay đêm hôm ấy, thiên thần hiện đến với Thánh Giuse để xác nhận Thiên
Chúa đã chấp nhận việc Ngài noi gương Đức Maria tha thiết mong chờ Đấng
Cứu Thế ngự đến và sốt sắng cầu nguyện về điều đó. Thiên thần xác nhận điều
Thánh nhân xác tín, đó là Đấng Cứu Thế sẽ mau đến vì những lời cầu nguyện
của Đức Maria. Thánh Giuse được khuyên hãy noi gương Đức Maria, và nhờ đó,
Ngài sẽ trở nên đẹp lòng Thiên Chúa hơn nữa. Khi thức dậy, Vị Thánh lập tức
sấp mình cầu nguyện theo ý chỉ ấy, và được cảm nghiệm một lòng sốt sắng lạ
thường. Trong Đền Thờ, Thánh Giuse lặp lại các lời khẩn nguyện thành tín ấy và
linh hồn Ngài được nâng lên một cấp độ chiêm niệm cao vời. Ngài được hưởng
những thị kiến liên quan đến Đấng Cứu Thế mà trước kia có lần Ngài đã từng
được nhận lãnh.

Qua ơn thánh Chúa ban và nhờ lời cầu nguyện của Đức Maria, Thánh Giuse
đã đạt đến một mức độ thánh thiện dường như không còn là một tạo vật trên
trần gian, mà như một thiên thần trên thiên đàng. Thần trí Ngài lúc nào cũng
đắm đuối trong Thiên Chúa, tình yêu càng ngày càng thắm thiết, và những ước
vọng luôn qui hướng về các hành vi làm đẹp lòng Thiên Chúa. Ngài được ngất
trí hầu hết thời gian. Suốt cả ngày và nhiều giờ trong đêm, Ngài đã sống trong sự
chiêm niệm.

Thánh Giuse thường quên cả những bữa ăn vì Ngài đã được no thỏa trong
niềm vui thân hiệp với Chúa. Thánh nhân lặp đi lặp lại: “Ôi Thiên Chúa của con,
sao Chúa lại trào đổ trên con, một thụ tạo đớn hèn, những hồng ân và những
phúc lành trọng đại dường ấy? Ôi, Chúa xử với con tốt lành dường bao, Chúa
rộng lượng và tín thành biết bao trong những lời hứa của Chúa! Giờ đây, con chỉ
biết hiến dâng lên Chúa toàn thân con và mọi việc con làm. Xin Chúa hãy dùng



con như ý Chúa! Con sẵn lòng hy sinh bản thân và mọi hoạt động của con vì
những quyền lợi của Chúa.”

Vị thánh trẻ khắc khoải khát khao muốn thực hiện các công việc lớn lao cho
sáng danh Thiên Chúa, và tâm hồn Ngài nát tan đau đớn vì những khát vọng ấy
dường như không được hoàn thành. Một đêm kia, thiên thần tỏ cho Thánh
Giuse biết những khát vọng thao thức của Ngài rồi đến lúc sẽ được hoàn thành;
hơn nữa, Ngài sẽ được thực sự hao mòn vì phụng sự Thiên Chúa. Thánh Giuse
dạt dào vui sướng khi nghe sứ thần báo cho biết thông điệp đầy an ủi ấy.

Thánh Giuse mòn mỏi đợi trông thời điểm được ấn định ấy mau đến, và
đinh ninh đó sẽ là thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời của Ngài. Thực vậy,
cuối cùng điều ấy đã trở thành hiện thực. Thánh Giuse phải nổ lực kiên cường
với đôi tay lao nhọc để chu cấp cho Ngôi Lời Nhập Thể. Mặc dù Thánh Giuse
không biết yêu sách cụ thể của Thiên Chúa sẽ là gì, nhưng khát vọng muốn được
hao mòn vì phụng sự Người đã làm cho Thánh nhân được hạnh phúc ngay trong
thời gian đợi trông điều ấy đến.

Thánh Giuse không tìm hỏi điều thiên thần mộng báo; cũng chẳng biết thêm
thông tin nào khác. Thái độ của Thánh nhân giờ đây là nhẫn nại đợi chờ và hoàn
toàn phó thác. Thánh Giuse cầu xin về những điều thiên thần loan báo, chỉ vì
Ngài biết Thiên Chúa muốn được kêu cầu. Các công việc của Thánh nhân luôn
làm Thiên Chúa thỏa lòng. Ngài không bao giờ xa rời thánh ý Thiên Chúa. Ngài
luôn tỏ lòng biết ơn về tất cả những hồng ân đã được lãnh nhận, và lặp lại hành
vi tự hiến cho Thiên Chúa mà không chút tính toán so đo.

35 Vì vậy, P. Coleridege đã viết (Vie de N.S.J. C., Vol. 1, chap. 6):”Mặc dù rất khiêm nhượng và yêu thích
cuộc sống kín ẩn, nhưng Đức Trinh Nữ Rất Thánh có thể đã được những người coi sóc Đền Thờ và các chị
em trinh nữ đồng bạn nhận ra, bởi vì nơi Mẹ rạng chiếu tràn đầy sự dịu hiền, duyên dáng, hoàn thiện, cùng
với một sự thông sáng siêu việt và một trí phán đoán chín chắn.
36 Bởi vậy các vị ấy cũng quê ở Nazareth.



37 Sauve đã viết rất hữu lý (Le Culte de S. Joseph, Elevation 5, p. 2): “Thiên Chúa đã quan phòng cho Đức
Maria và Thánh Giuse xứng hợp với nhau ngay từ đầu. Người chuẩn bị Thánh Giuse cho Đức Maria, và
Đức Maria cho Thánh Giuse, để mặc dù không biết nhau, nhưng cả hai vẫn cầu nguyện tha thiết cho
nhau… Đặc biệt là đức trinh khiết của hai vị đều rất hoàn thiện đến mức cuốn hút Con Thiên Chúa đến với
mối kết hợp hôn nhân thanh khiết của các vị.
38 Độc giả hãy lưu ý những điều được nói ở đây cũng như ở các phần trên. Không phải Đức Trinh Nữ Maria
đã tuyên một lời khấn có điều kiện trước hôn nhân, và rồi sau đó, lại tuyên thêm một lời khấn tuyệt đối,
như một số tác giả đã chủ trương (St. Thomas, p. 3, q. 28, art. 4; Benedict XIV, Feast of the Espousals). Lời
khấn ban đầu của Đức Maria đã là một lời khấn tuyệt đối, ngay từ những năm đầu cuộc đời của Mẹ, hoặc
thậm chí còn sớm hơn nữa, tức là ngay từ giây phút được tượng thai trong lòng thân mẫu, như nhiều tác giả
đã có lý mà nói như thế (St., Bonav., Scotus, Vasquez, De Rhodez, St. Augustine, St. Gregory Nissenus, St.
Ambrose). Thánh Jerome xưng tụng Đức Maria là “Trinh Nữ Đời Đời”, và cha Suarez cũng công khai tuyên
xưng như thế (in p. 3, Vol. 2, Disp. 6, Sec. 2).
Thực vậy, ngay từ rất sớm, với ơn biết sử dụng lý trí, hiểu biết sự cao quý của nhân đức trinh khiết và đã yêu
mến Thiên Chúa bằng một tình yêu hoàn hảo, lẽ nào Đức Maria lại không muốn khấn giữ đức trinh khiết
ngay từ khởi đầu cuộc sống? Nhà thần học Suarez viết rằng, chúng ta đọc thấy nhiều trinh nữ đã biết hiến
mình cho Thiên Chúa khi còn thơ ấu, thì tự nhiên, càng có lý hơn nữa khi chúng ta thấy Đức Maria, Nữ
Vương Các Thánh Đồng Trinh, mẫu gương và mô phạm của nhân đức khiết trinh, đã có một nhiệt tâm
mãnh liệt hơn nhiều để sẵn sàng thực hiện điều ấy.
Vì thế, vừa khi được biết Đức Maria đã khấn giữ mình đồng trinh, và nhận ra thánh ý Thiên Chúa muốn
Ngài noi gương Đức Maria, thì Thánh Giuse đã mau mắn khấn giữ trinh khiết trọn đời, ngay cả trước lúc
đính hôn với Đức Maria. Tại sao Thánh nhân lại phải trì hoãn? Hơn nữa, Đức Trinh Nữ đã tỏ cho Thánh
Nữ Bridget (Revelations, Bk. 7, chap. 25): “Con hãy biết cho chắc chắn rằng, trước khi kết ước với Mẹ,
Thánh Giuse đã biết – trong Chúa Thánh Thần – Mẹ đã tuyên khấn với Thiên Chúa giữ mình thanh khiết,
và chính Mẹ cũng biết rất rõ – trong Chúa Thánh Thần – đức trinh khiết của Mẹ, theo sự an bài mầu
nhiệm của Thiên Chúa, sẽ vẫn mãi mãi vẹn tuyền, mặc dù Mẹ sẽ kết ước với một nam nhân.”
Như thế, trong số các linh hồn trinh khiết, Đức Maria là thứ nhất, kế đến là Thánh Giuse. Điều này rất phù
hợp với truyền thống Kitô giáo!



CHƯƠNG 13: Những Quấy Phá Của Ma
Quỷ. Thái Độ Của Thánh Giuse Trong Thời
Gian Linh Hồn Chịu Khô Khan Và Các Ân

Huệ Bị Rút Bớt

Sau khi được lãnh nhận các ân sủng và phúc lành đặc biệt của Thiên Chúa, được
nếm hưởng sự ngọt ngào cùng những hoan lạc của tình yêu thần linh, Thánh
Giuse lại trở thành nạn nhân của những con người bị ma quỷ xúi giục. Thánh
nhân được thêm cơ hội để lập công và minh chứng lòng mến của Ngài đối với
Thiên Chúa giữa những thử thách và bách hại.

Ma quỷ rất căm hận Thánh Giuse. Hắn không sao chịu nổi khi nhìn thấy ánh
sáng và nhân đức rạng chiếu từ nơi Ngài. Hắn giở nhiều trò xảo trá để quấy phá
và hành khổ Thánh nhân, ra sức nhũng nhiễu đức hiền lành và nhẫn nại của
Ngài. Tuy nhiên, như một định luật, hắn vẫn bị Thiên Chúa buộc phải ở xa
Thánh Giuse một quãng cách. Vậy khi được Thiên Chúa tha phép, ma quỷ đã
gieo rắc vào tâm hồn một số người láng giềng sự căm ghét đối với Thánh Giuse.
Sự căm ghét ấy thật mãnh liệt, đến độ chỉ nhìn thấy Thánh nhân mà thôi họ
cũng không sao chịu nổi. Mỗi khi tình cờ gặp Thánh Giuse rời xưởng mộc lên
Đền Thờ, hoặc đi lo liệu một vài chuyện liên quan đến công việc, họ liền nhạo
báng Ngài.



Vì Thánh Giuse coi thường những trò nhạo báng ấy nên họ càng tức tối. Họ
lăng mạ Ngài, không chừa một khoảng nào. Họ xỉ vả Ngài là “đồ đần độn”, “dân
cầu bơ cầu bất”. Họ bảo Ngài sống lủi thủi một mình chỉ vì không ai thèm cầu
thân với Ngài là kẻ giả hình, thứ đạo đức giả, tên đội lốt nhân đức. Vị thánh
không hề trả đũa; chỉ cúi đầu, vội vã bỏ đi; Ngài cầu nguyện và khẩn nài Thiên
Chúa dủ thương những kẻ ngược đãi Ngài.

Xảy ra vào thời gian đó, trong đám ngang tàng ấy có một người bị mất trộm,
và dĩ nhiên, chúng gán ngay cho Thánh Giuse là thủ phạm. Chúng cuồng nộ, kéo
đến xưởng mộc của Ngài và lùng xục mọi thứ. Chúng đòi Ngài phải trả ngay lại
món đồ đã lấy cắp; rủa xả, hăm dọa sẽ trừng trị và kiện Ngài ra tòa án. Tuy vậy,
Thánh Giuse vẫn điềm tĩnh và không biện minh, ngoại trừ một lần Ngài đã nói
thẵng rằng họ đã sai lầm và phải cẩn thận hơn. Những kẻ ngang ngược ấy vẫn
không thôi làm khổ Thánh Giuse, và tiếp tục gán cho Ngài là đồ trộm cắp.

Sau cùng, Thánh Giuse đã nói thẳng rằng Ngài tuyệt đối tin tưởng Thiên
Chúa sẽ minh oan cho Ngài. Bỡ ngỡ trước thái độ kiên định và nhẫn nhục của
Thánh Giuse, sau cùng, bọn ngang tàng ấy mới bớt lại phần nào những lời dọa
dẫm và ra về, nhưng trước khi bỏ đi, chúng còn ngăm đe sẽ tố cáo Ngài ra tòa
nếu như không tìm ra thủ phạm vụ cắp. Họ tuyên bố chắc chắn chính Ngài là
thủ phạm. Khi bị vu khống, điều làm Thánh Giuse cực lòng nhất chính là vì Ngài
biết Thiên Chúa cũng đang chịu xúc phạm do tội lỗi của những con người ấy.

Thánh Giuse ẩn vào Đền Thờ để cầu nguyện và van xin Thiên Chúa nhân
lành phù trợ cho Ngài trong cuộc thử thách.Thiên Chúa đã không trì hoãn! Vụ
lừa đảo liền bị phanh phui và thủ phạm vụ cắp bị phát hiện. Thế là những người
đã vu cáo Thánh Giuse cảm thấy rất xấu hổ. Sự căm ghét trước kia bây giờ trở
nên lòng thông cảm và kính trọng. Ma quỷ bị thất bại thảm hại, trong khi Thánh
Giuse không những được thêm công phúc ở nơi Thiên Chúa, mà còn được kính
trọng hơn trước mặt người đời.



Tuy nhiên, thất bại này không đến nỗi khiến ma quỷ phải bỏ cuộc hoàn
toàn. Liền sau đó, hắn xui bẩy một nhóm thanh niên du đãng chống lại Thánh
Giuse. Bọn này nhận ra Thánh Giuse thường hay lên Đền Thờ, và chúng không
thích điều ấy chút nào. Hơn nữa, đời sống liêm chính của Thánh Giuse còn như
một lời quở trách đối với chúng; vì thế, một ngày kia, chúng hùa nhau kéo đến
xưởng mộc để nhạo báng và xỉ nhục vị thánh. Chúng thực hiện mưu đồ ấy một
cách hết sức trâng tráo.

Chúng gặp Thánh Giuse đang bận bịu làm việc và miệt mài chiêm niệm các
ưu phẩm của Thiên Chúa, vì lúc nào Ngài cũng hướng tâm trí lên Chúa, ngay cả
trong lúc làm việc. Bọn thanh niên tấn công trước bằng những câu hỏi dồn dập
về các vấn đề kỳ quặc và nhăng nhít, nhưng Thánh Giuse không đáp lại lời nào.
Khi thấy chúng cứ lải nhải với những câu trơ trẽn, Thánh Giuse liền nói thẳng,
nếu như ham thích trò vui vớ vẩn như thế, thì chúng nên đi chỗ khác, bởi vì
Ngài đang bận rộn với công việc và muốn được yên tĩnh.

Lúc ấy, bọn thanh niên giở giọng chế diễu và nhạo báng Thánh Giuse. Tuy
nhiên, Thánh nhân không đáp lại một lời nào. Ngài hướng lòng lên Chúa và tập
trung vào công việc. Một tên hung bạo nhất trong bọn thanh niên ấy đã xông
vào đấm đá Ngài. Thánh Giuse chỉ đáp lại: “Này người anh em của tôi, xin Thiên
Chúa thứ tha cho anh. Quả thật, tôi đáng phải chịu tất cả điều này vì lỗi lầm của
tôi, nhưng tôi đâu có tạo ra một căn cớ nào để anh phải xử với tôi như vậy.” Bọn
thanh niên cười rộ khoái trá và vỗ tay khi thấy đồng bọn giáng những cú đấm túi
bụi vào Thánh Giuse. Sau khi đã hả hê với những trò nhục mạ và đánh đấm, bọn
chúng mới bỏ đi.

Thánh Giuse cam chịu một cách nhẫn nhục và điềm tĩnh, không để một chút
hằn thù trong lòng. Ngài đến nương ẩn nơi Thiên Chúa và nài xin trợ giúp: “Lạy
Thiên Chúa của con, Chúa đã hứa sẽ phù trợ và bảo vệ con trong mọi hoàn cảnh.
Chúa biết con không còn ai ngoài một mình Chúa. Vì vậy giờ đây, con đến



nương nhờ và xin Chúa dủ thương phù giúp và bảo vệ con trước những người
đối nghịch với con.

Đêm hôm sau, thiên thần hiện đến xác nhận với Thánh Giuse rằng Ngài rất
đẹp lòng Thiên Chúa và đã lập được nhiều công trạng qua sự kiện ấy. Đó là cách
Thiên Chúa an ủi người tôi tớ trung thành của Người. Thiên thần còn báo cho
Thánh Giuse đề phòng, bởi vì ma quỷ rất căm hận và nhất định còn muốn hành
khổ Ngài hơn nữa; tuy nhiên, Thiên Chúa sẽ ở bên cạnh Ngài để bảo bọc và
nâng đỡ. Thánh Giuse cảm thấy được khích lệ nhờ những lời ấy và quyết tâm
nhẫn nại chịu đựng tất cả một cách vui vẻ.

Nhân đức cao vời của vị thánh càng ngày càng rạng ngời; trong khi ma quỷ,
mặc dù một lần nữa lại thất bại xấu hổ, nhưng vẫn chưa bỏ cuộc. Hắn càng điên
cuồng, khi thì xúi giục người này, khi thì xúi xiểm kẻ khác chống báng Thánh
Giuse. Thực vậy, ma quỷ còn mượn tay những người đáng kính để làm Thánh
Giuse phải mang tiếng xấu. Tuy nhiên, dù các trò lừa lọc của ma quỷ có xảo
quyệt đến đâu đi nữa, nhưng sau cùng, bao giờ hắn cũng lâm vào bế tắc.

Một lần kia, Thánh Giuse gia công cho một nhân vật vị vọng kia một món
đồ. Khi hoàn tất công việc, Ngài chỉ được trả công bằng những lời chê bai cay
nghiệt. Nhân vật kia cho rằng kỹ thuật của Thánh Giuse chưa đạt tiêu chuẩn và
không vừa ý ông ta, và như thế, Ngài đáng bị quở trách hơn là được trả công.
Ông ta giật phăng món đồ đã hoàn thành, rồi xua đuổi vị thánh bằng những lời
thóa mạ. Thánh Giuse chấp nhận những lời khinh khi ấy với một thái độ nhẫn
nhục và ra về mà không nhận được một đồng tiền công nào. Thánh nhân đi
thẳng đến Đền Thờ và tin tưởng nài xin Thiên Chúa chu cấp cho Ngài.

Thiên Chúa nhậm lời nài xin của Thánh Giuse, tôi tớ trung thành của Người,
bằng cách cải đổi tâm hồn kẻ đã quịt tiền công của Ngài. Người ấy hối lỗi và vội
vã quay lại gặp Thánh Giuse để trả công tương xứng và xin Ngài tha thứ lỗi lầm.
Thánh nhân đã nhận số tiền ấy như của được bố thí, trước tiên, Ngài cảm tạ



Thiên Chúa đã tỏ ra sự quan tâm nhãn tiền đối với nhu cầu của Ngài. Thánh
nhân cũng cám ơn người đã trở lại trả công cho Ngài.

Như thế, Thánh Giuse luôn nhận được những gì cần thiết cho nhu cầu, đồng
thời cũng có thể lập thêm công phúc và nêu gương sáng cho người khác. Mặc dù
càng ngày càng gặp nhiều thất bại; nhưng ma quỷ vẫn tiếp tục khơi thêm những
đợt tấn công hèn hạ khác tương tự như vậy để chống lại Thánh Giuse; tuy nhiên,
tất cả chỉ góp phần sinh thêm lợi ích cho vị thánh mà thôi.

Sau đó, ma quỷ còn nghĩ ra một mưu mô khác để làm tội làm tình Thánh
Giuse. Thực vậy, mưu đồ này gây nên một nỗi đau đớn hơn các âm mưu khác.
Ma quỷ gieo vào tâm trí nhiều người ý nghĩ muốn dàn xếp một cuộc hôn nhân
cho Thánh Giuse, tất cả đều núp dưới chiêu bài yêu quý và quan tâm đến lợi ích
cho Ngài. Những người này cả quyết Thánh Giuse không nên tiếp tục sống độc
thân trong xưởng mộc và biệt lập với mọi người như thế! Nhất định Thánh
Giuse có thể sống thoải mái hơn!

Họ thuyết phục nhiều người hăng hái tham gia vào mưu đồ vận động Thánh
Giuse kết hôn. Họ cho rằng Thánh Giuse là một thanh niên chuyên cần và chăm
chỉ làm việc, nên vấn đề tìm được một người bạn đời là không có gì khó khăn.
Thánh Giuse kịch liệt phản kháng đề nghị ấy, vì Ngài đã tuyên khấn với Thiên
Chúa để sống trọn cuộc đời khiết tịnh. Thánh nhân đỏ bừng cả mặt và nghiêm
giọng bảo họ đừng nói với Ngài về chuyện hôn nhân vì Ngài đã mãn nguyện với
bậc sống hiện tại của Ngài rồi.

Tuy nhiên, những người kia vẫn không ngớt nhũng nhiễu Thánh Giuse bằng
cách tâng bốc và đưa ra nhiều lời hứa hẹn để cố gắng thuyết phục Ngài chịu kết
hôn. Quá phiền não về điều ấy, Thánh Giuse đã cầu xin Thiên Chúa phù hộ và
bảo vệ Ngài cho khỏi những người ngầy ngà, những kẻ viện cớ muốn mưu ích,
nhưng kỳ thực là âm mưu làm cho Ngài đánh mất nhân đức khiết tịnh hết sức
cao quý. Thánh Giuse thưa với Chúa: “Lạy Thiên Chúa của con, Chúa biết con



đã tuyên khấn giữ nhân đức khiết tịnh với Chúa. Xin Chúa đừng để người ta
hành khổ con như thế này nữa.” Tuy đã nghe thấu những lời cầu xin của Thánh
Giuse, nhưng Thiên Chúa vẫn chưa tuôn đổ ơn can thiệp của Người xuống vì
muốn gia tăng công phúc cho người tôi tớ trung thành.

Những người kia chọn được một thiếu nữ để giới thiệu với Thánh Giuse.
Tuy nhiên, khi thấy Thánh nhân càng ngày càng tỏ ra cương quyết chống đối, họ
đâm ra lúng túng không biết phải làm cách nào để ép Ngài nghe theo lời thuyết
phục của họ. Một ngày kia, họ bày tạo một kế hoạch để mời Thánh Giuse đến,
viện cớ nhờ Ngài đo giúp kích thước một món đồ; họ rắp tâm mượn cơ hội ấy để
dàn xếp một cuộc gặp mặt giữa Thánh Giuse và thiếu nữ mà họ đã chọn cho
Ngài.

Theo lời mơi, Thánh Giuse đến ngôi nhà ấy. Sau khi đã đo xong kích thước
món đồ, Thánh nhân đang định ra về thì những người kia kéo Ngài lại và chỉ cho
thấy thiếu nữ mà họ cho là xứng đôi vừa lứa với Ngài, và nói rằng: “Này anh
Giuse, xem kìa, thiếu nữ ấy chúng tôi vẫn cố gắng giới thiệu để làm bạn đời cho
anh. Nhất định anh không được từ chối, cô ấy đẹp cả người cả nết.”

Nghe những lời đó, Thánh Giuse cảm thấy như bị một nhát đâm đau nhói
nên cấp tốc bỏ về. Phản ứng của Ngài làm cho những người kia vừa hoảng hốt
vừa ngượng ngùng, vì thế, từ đó về sau, họ không bao giờ quấy rầy Ngài nữa.
Thánh Giuse vội vàng đần Đền Thờ. Với hàng lệ ướt đẫm, Ngài kêu xin Thiên
Chúa giải cứu Ngài cho khỏi con thử thách nặng nề dường như quá sức. Thiên
Chúa đã trấn an Thánh Giuse bằng lời hứa không để Ngài phải chịu đau khổ về
vấn đế ấy nữa. Được tràn ngập an ủi, Thánh Giuse lau sạch nước mắt và cám tạ
Thiên Chúa toàn năng.

Đêm hôm sau, thiên thần lại hiện đến với Thánh Giuse và xác nhận về điều
Thiên Chúa đã hứa với Ngài. Thiên thần cũng bảo đảm cho Thánh nhân biết
Thiên Chúa Toàn Năng rất thỏa lòng về thái độ trung kiên và cương quyết của



Ngài đối với nhân đức khiết tịnh Ngài đã long trọng tuyên khấn. Thánh Giuse
được an ủi rất nhiều, còn ma quỷ thì lãnh đủ sự nhuốc hổ. Hắn căm hờn chống
đối, mưu mô bày ra những cách thế và những phương tiện mới để làm hại Thánh
nhân.

Được Thiên Chúa tha phép, lại được sự góp sức của các thụ tạo, ma quỷ càng
ra sức cám dỗ Thánh Giuse bằng nhiều cách; tuy nhiên cũng nhờ đó mà công
phúc của Ngài càng được gia tăng hơn mãi. Giờ đây, ma quỷ bày bố các lực lượng
của hắn, quyết hạ gục tâm hồn mạnh mẽ và bất khuất của Thánh Giuse. Trước
tiên, hắn cám dỗ Thánh Giuse về thói tự tôn tự đại hão huyền bằng cách bày ra
trong trí khôn Ngài những điều tốt lành của Ngài, như nhân đức và từ tâm, lòng
trung thành với Thiên Chúa, tất cả các việc lành phúc đức, những công khó,
những đau khổ cũng như phần thưởng trọng hậu nhờ các điều ấy mà Ngài sẽ đạt
được, rồi rỉ rón rằng không một ai trên đời này có thể sánh được với Ngài về sự
từ tâm và việc thực thi nhân đức. Trước đợt tấn công cám dỗ ấy, Thánh Giuse đã
chiến đấu một cách dũng cảm. Là người thực tâm khiêm nhượng, Thánh nhân dễ
dàng nhận ra tất cả các điều ấy chỉ là mưu mô ma quỷ, và Ngài lập tức hướng lên
Chúa để cầu nguyện. Bằng cách củng cố những tâm tình và thực thi những hành
vi đối nghịch với các chước cám dỗ, Thánh Giuse đã chiến thắng quân thù một
cách vẻ vang.

Ma quỷ lại nghĩ đến việc cám dỗ về các khoái lạc vị giác. Hắn gợi lên cho
Thánh Giuse thèm thuồng các thức cao lương mỹ vị. Thánh nhân đã chiến thắng
các cơn cám dỗ này bằng việc giữ chay và hãm mình nhiệm nhặt. Kế đó, ma quỷ
khơi dậy trong lòng Thánh Giuse những cảm xúc hờn căm và ghen ghét các kẻ
trước kia đã làm khổ sở và xỉ nhục Ngài, nhưng Thánh nhân lại cầu xin Thiên
Chúa tuôn đổ các phúc lành cho những người ấy và tuyên bố chỉ muốn thi ân
cho họ. Satan còn cám dỗ về đức tin và gắng sức thuyết phục Thánh Giuse tin



rằng các cuộc giao tiếp với thiên thần thực ra chỉ là những sự lừa bịp và những
trò ngây ngô.

Thánh Giuse mạnh mẽ xác quyết niềm tin vào những lời truyền đạt của
thiên thần. Satan còn rỉ rón vào tâm trí vị thánh trẻ để Ngài nhớ lại những của
cải Ngài đã từ bỏ trước kia, bảo đảm rằng Ngài có thể xin hắn ban lại tất cà
những thứ ấy và gợi lên trong Ngài một lòng ham hố tiền của. Thánh Giuse xác
quyết những phúc lành Thiên Chúa ban cho Ngài là quá đủ và làm cho Ngài
hoàn toàn được mãn nguyện. Lý tưởng cao quý của Thánh Giuse cùng với ơn
phù trợ của Thiên Chúa đã giúp Ngài chiến thắng nhiều cuộc tấn công ác hiểm
của ma quỷ. Thần dữ giờ đây đã hoàn toàn thất bại, đành bỏ đi một cách thảm
hại, nhưng thề rằng Thánh Giuse sẽ phải vất vả với hắn trong tương lai. Về phần
mình, Thánh Giuse không chút nao núng vì biết Thiên Chúa luôn ở với Ngài, và
Ngài đã mượn lời thánh vương David mà kêu lên: “Thiên Chúa là Đấng phù trợ
đời tôi, tôi còn sợ chi ai? Tôi sẽ không sợ hãi kẻ dữ vì Chúa ở cùng tôi” (Tv 26:1-
2;22:4). Với một niềm tin cao độ, Thánh Giuse đã thưa lên những lời ấy với
Thiên Chúa là Đấng lúc nào Ngài cũng nhận thấy sẵn lòng phù trợ cho Ngài.

Dù những đợt cám dỗ của ma quỷ đã tạm lắng xuống, nhưng Thánh Giuse
cũng chẳng an nhàn được bao lâu, bởi vì chính Thiên Chúa cũng muốn thử luyện
Ngài. Thiên Chúa từ từ rút tất cả những ơn soi sáng, cất khỏi Thánh Giuse sự
nhiệt tâm hăng say và niềm an ủi nội tâm. Điều này khiến Thánh nhân phải sống
trong cảnh chơ vơ cùng cực. Cơn thử thách thật kinh hãi. Thánh Giuse cảm thấy
như bị Thiên Chúa, đối tượng độc nhất của tình yêu Ngài, ruồng rẫy. Đồng thời
Thánh nhân bị xâu xé vì lo lắng không biết mình đã xúc phạm đến Thiên Chúa
cách nào. Lúc này, vị thánh sống thật khốn đốn! Ngài liên lỉ phó mình cho Thiên
Chúa, dâng lên trời cao những lời khấn nguyện và những tiếng thở than!

Suốt nhiều đêm trường, Thánh Giuse đã quỳ gối, van nài Thiên Chúa soi cho
Ngài biết Ngài đã sai lỗi điều gì để Ngài có thể nhận ra lỗi lầm và thực hiện việc



đền tạ cho cân xứng. Tuy nhiên, trời cao vẫn im tiếng trước những lời khẩn nài
của Thánh Giuse; thiên thần cũng chẳng đến cứu giúp và không còn tiếp xúc với
Ngài trong giấc mơ.

Vì không còn ai để giãi bày nỗi niềm, Thánh Giuse thường xuyên chạy đến
cùng Thiên Chúa kêu xin: “Ôi Thiên Chúa của tổ phụ Abraham, Isaac và Jacob!
Chúa là phần cơ nghiệp của con, là sự đỡ nâng của con, là sức mạnh của con! Xin
thương xót người tôi tớ bất xứng và khốn cùng của Chúa đây! Chúa đã hứa ban
cho con sự phù trợ và phúc lành của Chúa, vậy đây là giờ để Chúa thực hiện
những lời hứa ấy và an ủi con trong nỗi đớn đau khốn cực. Con đã phạm tội gì
để Chúa phải lánh mặt xa con? Xin Chúa ban cho con được biết! Quả thật, con
đã xúc phạm đến Chúa, chẳng đáng được Chúa đoái thương, nhưng Chúa vô
cùng lân ái và hay thương xót. Con khẩn cầu và trông mong ơn Chúa thứ tha.”

Những lời khẩn cầu của Thánh Giuse rất đẹp lòng Thiên Chúa Toàn Năng.
Tuy nhiên, Thiên Chúa không cho Thánh Giuse biết như vậy và cũng không tỏ
một dầu nào cho Ngài về điều ấy. Thánh nhân chịu đựng cuộc thử thách với một
thái độ phó thác hết sức cao vời và không hề phế trễ việc cầu nguyện.

Một ngày kia, khốn khổ quá đỗi vì sự vắng bóng của Thiên Chúa duy nhất
của lòng mình, Thánh Giuse một lần nữa cảm thấy sợ hãi và lo lắng. Cuộc sống
dường như đã trở thành một gánh nặng không sao kham nổi. Được đức tin thúc
đầy, Thánh Giuse lên Đền Thờ và dâng những ước nguyện của Ngài lên Thiên
Chúa. Lúc này, Thánh nhân van nài Thiên Chúa – nhân vì sự thỏa nguyện của
Người đối với Đức Trinh Nữ Maria cũng đang hiện diện trong Đền Thờ - mà dủ
thương ban cho Ngài lấy một chút an ủi như lòng ước ao. Tưởng nghĩ đến công
nghiệp và nhân đức tràn đầy của Đức Maria, Thánh Giuse hy vọng Thiên Chúa
sẽ nguôi giận với Ngài.

Trong lúc Thánh Giuse đang cầu nguyện như thế, Thiên Chúa Tối Cao đã
cho Đức Trinh Nữ Maria Rất Thánh nhận thức được những nhu cầu và những



thử thách của Thánh nhân. Cuối cùng, để đáp ứng lời khẩn nguyện của Đức
Maria và lời kêu khấn của Thánh Giuse, Thiên Chúa đã thương đoái tỏ mình
cho người tôi tớ trung thành của Người.

Thiên Chúa thực hiện điều ấy qua một cách thức có thể cảm nhận được rất
rõ rệt. Người ban tràn ngập ánh sáng cho tâm trí của Thánh Giuse và trào đổ
tình yêu thần linh vào tâm hồn của Ngài. Thiên Chúa đã cho Thánh Giuse nghe
được Tiếng của Người từ nơi thẳm sâu tâm hồn: “Hỡi Giuse, đầy tớ và bạn hữu
trung thành của Ta, đừng sợ hãi, bởi vì Ta ở cùng con. Ta không bao giờ bỏ rơi
con. Ta bảo đảm với con rằng Ta sẽ dành cho con tình yêu và ân sủng của Ta.”

Khi nghe những lời tràn ngập an ủi ấy, Thánh Giuse liền ngất trí và được
đắm đuối trong Thiên Chúa, ngập lút trong niềm hoan lạc của Đấng đã quảng
đại thông mình cho linh hồn Ngài. Thánh Giuse được mặc khải nhiều điều kín
nhiệm liên quan đến thượng trí Thiên Chúa, trong đó có cả việc Thiên Chúa để
các bạn hữu của Người phải đau khổ để nhờ đó mà gia tăng công phúc.

Thánh Giuse được ý thức đầy đủ về sự xứng đáng của Đức Trinh Nữ Maria
trước thánh nhan Thiên Chúa và những lời cầu nguyện thần thế của Mẹ sẽ tác
động đến cuộc giáng sinh của Thiên Chúa như thế nào. Vì thế, sau khi tạ ơn và
tận hiến cho Thiên Chúa, Thánh Giuse đã nài xin Đấng Tối Cao ân thưởng cho
Đức Maria về tấm lòng tràn đầy lửa mến Mẹ dành cho Người. Đồng thời, Thánh
nhân cũng được cảm nghiệm một tình cảm mãnh liệt thu hút Ngài về Đức
Maria. Ngài cảm thấy ngạc nhiên về lòng nhân lành và tình yêu thương của
Thiên Chúa hơn bao giờ hết. Ngài ẩn mình vào vực thẳm hư vô của mình, và tự
hạ trước tôn nhan Đấng Tạo Hóa. Khi nhận ra lòng đại lượng vô cùng của Thiên
Chúa, Thánh Giuse đã nài xin Thiên Chúa tiếp tục phù trợ và giữ gìn Ngài.

Sau khi cầu nguyện và được an ủi thỏa thuê, Thánh Giuse đã rời khỏi Đền
Thờ. Thánh nhân không sao tìm được một lời nào để biểu lộ tâm tư của Ngài
phù hợp cho bằng những lời của vua David: “Thiên Chúa rất nhân lành với



Israel, với những ai có tâm hồn ngay chính” (Tv 72:1). Ngài cũng thường ngâm
nga một câu Thánh Vịnh khác: “Đang khi lo âu chất đống trong lòng, nguồn an
ủi của Người làm hồn tôi sung sướng” (Tv 93:19).

Đêm hôm ấy, thiên thần hiện đến và cho Thánh Giuse biết Thiên Chúa rất
thỏa lòng khi thấy Ngài trung kiên và nhẫn nại trong gian nan; và nhờ đó, linh
hồn Ngài đã được ban thêm rất nhiều ân sủng. Thiên thần cũng loan báo cho
Thánh Giuse biết Ngài còn phải kiên trung và nhẫn nại hơn nữa trong tương lai,
vì Thiên Chúa dự định sẽ gửi đến cho Ngài rất nhiều thử thách gian truân khác
nữa. Ngài cần phải sẵn sàng chờ đợi, nhưng đừng hoảng sợ trước các thử thách,
bởi vì Thiên Chúa sẽ phù trợ và ban cho Ngài nhiều an ủi – phải, một số an ủi
rất thiêng liêng đến độ vượt quá trí hiểu của Ngài! Thánh Giuse cảm thấy phấn
chấn rất nhiều nhờ những lời khích lệ ấy, và Ngài tuyên bố sẵn sàng chịu đựng
tất cả một cách vui tươi, miễn sao Thiên Chúa đừng từ bỏ Ngài.

Thánh Giuse thực sự đã sống rất đẹp lòng Thiên Chúa qua việc thực hành
các nhân đức, nhẫn nại chịu đựng, khinh chê tất cả những sự phù phiếm, bỏ
mình và vui mừng khi được chịu xỉ nhục vì Thiên Chúa. Thực vậy, trường hợp
của Thánh Giuse còn kỳ diệu hơn trường hợp của các thánh khác, bởi vì các
thánh khác được hưởng nhờ lợi ích từ những giáo huấn và gương lành của Đấng
Cứu Thế, trong khi Thánh Giuse hồi ấy vẫn chưa được nhìn thấy Thiên Chúa
trong thân xác huyết nhục và chưa được lắng nghe những lời giáo huấn của
Người. Tuy vậy, Thánh Giuse đã nên trọn lành và nhân đức siêu vời với tất cả
những hoạt động trong cuộc sống của Ngài!



CHƯƠNG 14: Những Ân Sủng Của Thánh
Giuse. Thánh Nhân Đau Buồn Vì Tội Lỗi

Loài Người Xúc Phạm Đến Thiên Chúa Và
Khát Vọng Cho Mọi Người Được Rỗi

Thiên Chúa rất thỏa lòng với tình yêu và lòng trung thành của Thánh Giuse, và
Người không ngừng ban thêm ân sủng và công phúc cho Ngài. Thánh Giuse
luôn cộng tác tích cực với các ân sủng và luôn sống xứng đáng để được lãnh
nhận thêm các ân sủng trọng đại hơn nữa. Nhờ đó, Thánh nhân thường được
hưởng những cuộc ngất trí thiên đàng; và trong những lúc ấy, Ngài được tỏ cho
hiểu các mầu nhiệm linh thánh và Yếu Tính Thiên Chúa và được nếm hưởng
hạnh phúc nước trời. Thánh Giuse biết Thiên Chúa là Đấng uy linh cao cả và
nhân lành vô biên nên Người đáng được kính mến trên hết mọi sự, và Ngài khát
khao nóng bỏng muốn thấy mọi người yêu mến Thiên Chúa với trọn con tim
của họ.

Thiên Chúa cho Thánh Giuse biết phần đông nhân loại vẫn đang sa đắm
trong tình yêu thụ tạo và những vật hay chết, mau qua. Nhận thức ấy đã làm cho
Thánh Giuse phải chịu một nỗi đau đớn quằn quại. Thánh nhân ước ao được
hiến thân đền bồi những sai lạc ấy; tuy nhiên, Ngài cũng nhận biết mình không
có khả năng làm được như vậy. Nhận ra sự hèn kém cùng cực của mình, Thánh
Giuse đã cầu khẩn cùng Thiên Chúa: “Ôi Thiên Chúa của con! Ôi Đấng nhân



lành vô biên! Tại sao con lại chỉ có mỗi một trái tim để yêu mến Chúa? Tại sao
con lại không có được trái tim của tất cả mọi người? Ước gì con có thể hiến dâng
tất cả những trái tim ấy để mến yêu Chúa. Chúa là hiền phụ của chúng con.
Chúa đã tạo dựng chúng con chỉ vì lòng yêu thương bao la. Chúa đã bảo tồn sự
sống của chúng con, để nhờ đó, chúng con biết tôn kính lòng nhân lành của
Chúa. Thế mà lòng mến của chúng con ở đâu, lòng mến mà nhẽ ra là con cái của
Chúa, chúng con phải dành cho Chúa? Ôi, lẽ nào các thụ tạo của Chúa mà lại
lãng quên Chúa được hay sao? Chẳng lẽ họ không phải là công trình của tay
Chúa và được tạo thành theo hình ảnh Chúa hay sao? Tâm trí con không thể
hiểu nổi tại sao các thụ tạo của Chúa lại có thể hờ hững với Chúa, và như vậy là
cố sống một cuộc đời không có Chúa, người cha đáng kính mến nhất trên mọi
người cha.”

Thiên Chúa tỏ dấu hài lòng với những tâm tình nồng nàn và ước nguyện cao
quý ấy bằng cách tỏ mình ra cho tôi trung của Người. Thiên Chúa cho Thánh
Giuse nghe được tiếng nói của Người nơi thẳm cung tâm hồn; và đồng thời, trào
đổ cho linh hồn Ngài sự ngọt ngào thiên đàng.

Vì tha thiết yêu mến Thiên Chúa, Thánh Giuse lo sợ Ngài có thể xúc phạm
hoặc làm phiền lòng Thiên Chúa cách nào. Thánh nhân nài xin Thiên Chúa
chẳng thà để cho Ngài được chết còn hơn là phạm một tội mọn tơ tóc nhất xúc
phạm đến lòng nhân lành vô biên của Người. Vào một dịp kia, đang khi bị xao
xuyến quá đỗi về nỗi niềm ưu tư ấy, Thánh nhân đã lên Đền Thờ và phó mình
cho Thiên Chúa. Ngài cầu nguyện rất lâu giờ. Rươm rướm nước mắt và giữa
những tiếng thở than nồng nàn, Thánh nhân van xin Thiên Chúa đừng bao giờ
để Ngài xúc phạm đến Người, đánh mất ân sủng và tình thân với Người. Thiên
Chúa đã an ủi Thánh Giuse bằng lời trấn an rằng Thánh nhân sẽ không bao giờ
đánh mất ơn thánh và sẽ được sống trong tình trạng vô tội cho đến khi qua đời.

Được Thiên Chúa tỏ lòng sủng ái đặc biệt qua lời hứa ấy đã làm Thánh Giuse



được an ủi đến độ hầu như không thể chịu nổi. Thánh nhân muốn dùng mọi
ngày trong quãng đời còn lại để cám tạ Thiên Chúa về hồng ân và lời bảo chứng
đã được lãnh nhận! Tuy nhiên, Thánh Giuse vẫn luôn thực hiện mọi hoạt động
một cách rất thận trọng, lúc nào cũng lưu tâm lánh tránh mọi xúc phạm có thể
xảy ra. Thánh nhân cũng luôn cảnh giác với bản thân mình.39 Tuy nhiên, như vậy
không có nghĩa là Thánh Giuse hoài nghi về ân sủng Thiên Chúa đã hứa ban cho
Ngài. Thánh nhân hoàn toàn vững tin vào điều ấy, Ngài vẫn luôn chứng tỏ một
niềm tin vững mạnh rằng mọi lời hứa của Thiên Chúa sẽ được thực hiện.

Thánh Giuse đã phải đau khổ rất nhiều khi biết Thiên Chúa chưa được phần
đông các thụ tạo yêu mến, như thế thì Thánh nhân còn đau đớn đến mức nào
khi biết Thiên Chúa đã bị những kẻ ấy xúc phạm nặng nề. Nỗi đớn đau gắn liền
với nhận thức ấy đã khiến Thánh nhân khóc lóc thảm thiết và nhiều lần đã ngã
quỵ. 40

Hơn nữa, thiên thần còn hiện ra cho Thánh Giuse biết Thiên Chúa đang
thịnh nộ vì quá nhiều tội lỗi nặng nề không ngớt xúc phạm đến Người; và thiên
thần mời gọi Thánh nhân hãy dâng lên những lời khẩn nguyện để làm nguôi cơn
nghĩa nộ của Thiên Chúa và để các tội nhân được tha khỏi các hình phạt đáng
phải gánh chịu. Thiên thần cho Thánh Giuse biết Đức Trinh Nữ Maria đã thực
hiện hành vi ấy và đã làm cho Thiên Chúa được thỏa lòng rất nhiều. Nhờ những
lời cầu xin của Đức Maria, nên giờ đây Thiên Chúa Tối Cao vẫn đang trì hoãn
những án phạt của Người. Lời khuyến dụ của thiên thần đã khiến Thánh Giuse
toàn tâm tận lực khẩn nài Thiên Chúa thương cứu các tội nhân cho khỏi án phạt
trầm luân muôn đời.

Nhiều lần Thánh Giuse đã than khóc cả ngày và phần lớn ban đêm chỉ vì các
tội nhân đã xúc phạm đến Uy Linh Thiên Chúa. Ngài kêu xin Thiên Chúa tỏ
lòng khoan dung và soi lòng cho các tội nhân nhìn ra những sai lỗi của họ mà
thực hành sám hối. Mỗi khi nghe nói về một tội nhân hoặc một người trụy lạc



tai tiếng trong thành phố, Thánh Giuse thường tha thiết cầu nguyện cho họ và
không ngớt dâng lên những lời khẩn xin cho đến khi những người kia được ơn
hoán cải. Thánh nhân thường thân thưa với Thiên Chúa: “Ôi Thiên Chúa của
con! Con là kẻ rất khốn nạn và không đáng được Chúa nhậm lời. Nhưng con xin
liên kết những lời van nài của con với những lời khẩn nguyện của Đức Trinh Nữ
Maria đang dâng lên Chúa, vì con biết những lời khẩn nguyện của Đức Trinh
Nữ rất đẹp lòng Chúa và đáng được Chúa chấp nhận. Bằng cách liên kết với
những lời của con với những lời của Đức Trinh Nữ, con tin lời cầu xin của con
cũng sẽ đáng được Chúa khứng nhận. Chắc chắn Chúa sẽ động lòng xót thương
đến kẻ đã xa lạc và đang trên đường hư vong. Xin Chúa ban ánh sáng cần thiết
giúp họ nhận ra lỗi lầm và ban ơn thánh giúp họ thực tâm trở về với Chúa.”

Thiên Chúa được mãn nguyện vì những lời cầu xin ấy, và một lần kia, Người
đã xác nhận với Thánh Giuse về điều đó. Sự kiện đã xảy ra khi Thánh Giuse
đang cầu nguyện cho một tội nhân cứng lòng được ơn hoán cải. Sau nhiều lần
khẩn nài, Thánh nhân đã được nghe tiếng Chúa phán: “Điều con xin sẽ được
nhậm lời.” Thực vậy, tội nhân ngoan cố kia đã được cải thiện. Khi ấy, Thánh
Giuse được an ủi và dâng lời tạ ơn Thiên Chúa. Thánh nhân sẵn lòng đón nhận
bất kỳ sự khó nào, miễn là Thiên Chúa không còn bị xúc phạm nữa: “Ôi Thiên
Chúa của con, xin cho con chịu đau khổ vì thử thách và thanh luyện; con sẵn
lòng đón nhận bất cứ điều gì, miễn là Chúa không còn bị xúc phạm và không
còn phải phiền lòng nữa!”

Mỗi khi nghe nói có một tội nhân khốn khổ nào sắp sửa qua đời, Thánh
Giuse giàn giụa nước mắt và không ngớt khẩn cầu Thiên Chúa ban cho kẻ ấy
được hồi phục sức khỏe để có thể hoán cải, hoặc ban cho họ biết thực lòng đau
buồn vì tình trạng tội lỗi của họ. Thánh nhân thường thở than: “Ôi Thiên Chúa
của con, ước chi đừng có một linh hồn nào đã được tạo thành theo hình ảnh
Chúa mà phải hư mất!” Thiên Chúa an ủi Thánh Giuse bằng cách ban cho bệnh



nhân ấy được hồi phục sức khỏe, và nhờ đó, họ có thêm thời giờ để sám hối,
nhưng bằng cái giá Thánh Giuse đã phải trả trong cầu nguyện và than khóc! Vị
thánh trẻ còn thực hành nhiều việc khổ chế và đền tạ khác. Thánh nhân giữ chay
nhiều ngày, chỉ dùng bánh mì với nước lã!

Khi quan sát số người thuộc các nước vô đạo đang sinh sống ở Jerusalem,
những người chưa nhìn biết, tức là chưa thờ kính Thiên Chúa chân thật, và nhiều
kẻ còn đang cung phụng quỷ thần, Thánh Giuse đã đau đớn tan nát trong lòng.
Nước mắt tràn trề, Ngài khẩn nài Thiên Chúa mau sai Đấng Cứu Độ đến để mọi
người được nhận biết Thiên Chúa chân thật và được hướng dẫn trên con đường
cứu độ.

Trong lúc làm việc cũng như nhiều lúc khác, Thánh Giuse liên lỉ dâng lên
những lời van xin, cầu nguyện. Thánh nhân luôn sống trong sự hiện diện của
Thiên Chúa. Ngài thuộc lòng tất cả những lời kinh các tổ phụ và các ngôn sứ đã
dâng lên trời cao để van xin Đấng Cứu Độ mau đến. Thánh nhân không ngừng
lặp đi lặp lại những lời kinh ấy với lòng sốt sắng thao thức, nhất là những khi
Ngài lên Đền Thờ cầu nguyện. Với những lời than thở nồng cháy và những dòng
nước mắt, Thánh nhân thường thân thưa với Thiên Chúa: “Ôi, hạnh phúc thay
cho đôi mắt nào được nhìn thấy Đấng Cứu Độ trong nhục thể! Hạnh phúc thay
cho đôi tai nào được nghe lời Thiên Chúa! Tuy nhiên, hạnh phúc nhất là trái tim
nào sẽ được yêu mến và được hiến dâng cho Thiên Chúa!”

39 [Rất có thể Thánh Giuse cũng ở cùng một hoàn cảnh tương tự như Đức Maria, hôn thê của Ngài. Mẹ
Maria đã phán với bà chân phước Maria Agreda: “Quả thật, nhờ phúc lành Thiên Chúa ban, Mẹ không thể
phạm tội. Những ơn ấy đã được giấu kín; về phần Mẹ, Mẹ biết rằng, nếu tự sức mình, Mẹ có thể sa ngã.
Như vậy, Thiên Chúa đã để Mẹ sống trong niềm kính sợ lành thánh. Quả thật, Thiên Chúa đã phủ cho Đức
Maria một sự sợ hãi lành thánh, sợ phạm tội trong thời lữ hành trần gian. Ngay từ giây phút được tượng
thai cho đến khi lìa đời, Mẹ không bao giờ đánh mất, nhưng phát triển niềm kính sợ ấy theo thời gian
(Quoted by R. Brown in Life of Mary as Seen by the Mystics, (Bruce, 1951, p. 63). – Lời dịch giả].
40 [Từ ngữ trong tiếng Ý và ý nghĩa của nó đề tương tự như điều đã được tác giả Thánh Vịnh trình bày:
“Một con xỉu đã chiếm lấy tôi, vì những ác nhân đã bỏ lơ thánh chỉ của Người” (Tv 118:53), và “Vì Chúa mà



xác thân và tâm hồn tôi mòn mỏi” (Tv 72:26). Tuy nhiên, ở đây cũng như các chỗ khác trong sách này, khi
từ ngữ ấy được sử dụng để chỉ những tác động thể lý nơi Thánh Giuse, chúng ta có thể hiểu là “bị quỵ ngã.”
– Lời dịch giả]



CHƯƠNG 15: Thánh Giuse Thăng Tiến
Trong Tình Mến Chúa Yêu Người, Và
Lãnh Nhận Những Lời Xác Nhận Đặc

Biệt Về Ân Huệ Thần Linh

Thánh Giuse đã thăng tiến rất nhanh trong tình yêu Thiên Chúa đến nỗi chỉ cần
nhắc đến Thánh Danh thì trái tim Ngài liền bừng cháy. Càng ngày Thánh nhân
càng nồng nàn khát khao thực hiện những điều cao cả cho sáng danh Thiên
Chúa, và nao nức đợi mong đến giờ được cống hiến toàn thân để phụng sự
Thiên Chúa như lời thiên thần đã báo trước. Vì thế, Thánh Giuse thường cầu
nguyện: “Ôi Thiên Chúa của tổ phụ Abraham, Isaac và Jacob! Ôi Thiên Chúa của
con! Bao giờ sẽ đến thời gian hạnh phúc con được hoàn toàn hiến thân để phụng
sự Chúa? Khi nào lời hứa đã được ban cho con sẽ được hoàn thành? Tâm hồn
con cháy bỏng với niềm mong đợi muốn được hao mòn vì phụng sự Chúa. Xin
Chúa lắng nghe những lời khẩn nguyện của con và xin hãy làm thỏa mãn các ước
vọng của con.”

Một ngày nọ, khi đang cầu nguyện trong Đền Thờ, tự thẳm cung tâm hồn,
Thánh Giuse đã được nghe rõ ràng những lời của Đấng Yêu Dấu: “Hỡi Giuse,
đầy tớ và bạn hữu của Ta, con hãy vui lên, vì chẳng bao lâu nữa con sẽ được an ủi
và nhìn thấy tất cả những ước vọng của con sẽ được hoàn thành.” Thánh Giuse
liền được ngất trí, và trong tình trạng ấy, Thánh nhân được tỏ cho biết không



bao lâu nữa, Ngài sẽ được lãnh nhận một hồng ân trọng đại, đó là sẻ tìm một
người tri kỷ để đàm đạo về Thiên Chúa và những điều huyền nhiệm thần linh
mà Ngài vẫn thường được mặc khải. Thánh Giuse nhận ra đó là câu trả lời cho
điều thiên thần trước kia đã hứa với Ngài. Thiên Chúa cũng ban cho Thánh
Giuse được biết nhân đức rất cao vời của “tạo vật kia”. Tuy nhiên, vào thời điểm
ấy, ngoại trừ những điều trên, Thánh Giuse vẫn chưa được tỏ cho biết rõ ràng về
những điều khác.

Khi tỉnh lại, linh hồn Thánh Giuse tràn ngập an ủi và vui mừng vì nghĩ đến
những ơn lành cao trọng. Sấp mình trước thánh nhan Thiên Chúa và nhìn nhận
thân phận hư vô của mình, Thánh Giuse tôn thờ và cảm tạ Thiên Chúa: “Ôi
Thiên Chúa vô cùng cao sang! Con là ai mà Chúa lại ban cho con những đặc ân
ấy? Tại sao Chúa – với uy linh khôn cùng – lại hạ mình kết thân với con là một
con sâu đất đớn hèn và ban cho con những phúc lành trọng hậu như thế? Chúa
dủ thương kết giao với các tiên tri và các tổ phụ đã là một việc hết sức lạ lùng,
thế mà Chúa cũng đoái thương đối xử như thế với con, hạng đầy tớ hèn kém
nhất của Chúa, thì thật là một điều vượt quá mọi trí hiểu.

“Ôi Thiên Chúa của con! Con đã đáp lại lòng nhân lành, sự hạ mình và tình
yêu thương bao la của Chúa thật tệ hại quá! Xin Chúa hãy coi con như vật sở hữu
hoàn toàn thuộc về Chúa. Xin hãy làm cho con trở nên đẹp lòng Chúa. Con
chẳng có gì để dâng lên Chúa, ngoại trừ hữu thể của con và mọi giây phút cuộc
đời con, con muốn lặp lại sự tự hiến toàn thân cho Chúa. Ước gì con có thể sử
dụng trái tim mọi thụ tạo, thì con sẽ hiến dâng tất cả cho Chúa, và dùng chúng
để yêu mến Chúa. Ôi Thiên Chúa vô cùng, vô lượng, khôn tả, khôn thấu! Xin
hãy chấp nhận lễ vật hèn mọn của tôi tớ mọn hèn của Chúa đây là Giuse, kẻ chỉ
vì tình yêu mà muốn tận hiến toàn thân cho Chúa.”

Mỗi biểu hiện của lòng đại lượng Thiên Chúa dành cho Thánh Giuse đều là
một dịp để Ngài tự hạ như thế. Ngoài ra, lúc nào Thánh nhân cũng tỏ lòng biết



ơn về những ân phúc đã được lãnh nhận. Ngài nhận mình bất xứng, và tuyên
xưng tất cả đều do lòng nhân lành và tình thương xót của Thiên Chúa.

Sau khi đã trải qua kinh nghiệm ấy tại Đền Thờ, Thánh Giuse trở về xưởng
mộc. Và một lần nữa, Thánh nhân lặp lại lời tạ ơn Thiên Chúa. Thánh nhân ép
mình làm việc, nhưng Ngài cũng đắm đuối trong sự chiêm niệm Thiên Chúa,
đến độ suốt ngày, không hề đói khát của ăn phần xác. Đêm hôm ấy, thiên thần
hiện đến và chúc mừng Thánh Giuse đã được lãnh nhận các hồng ân và khích lệ
Ngài hãy tiếp tục sống trong tâm tình tạ ơn. Thiên thần cũng xác nhận, không
bao lâu nữa, Thánh Giuse sẽ được lãnh nhận điều đã được hứa ban cho Ngài từ
nhiều năm trước.

Khi thức dậy, Thánh Giuse lập lại lời tạ ơn Thiên Chúa một lần nữa. Hợp với
vua thánh David và ba người bạn trẻ Babylon, Thánh nhân kêu mời mọi thụ tạo
hãy hợp với Ngài để chúc tụng Thiên Chúa. Đối với Thánh Giuse, tạ ơn Thiên
Chúa là công việc thường ngày, chứ không phải là việc để thực hiện vào các dịp
đặc biệt. Khi đọc thánh thi chúc tụng Thiên Chúa của ba người bạn trẻ giữa lò
lửa, linh hồn Thánh Giuse cảm thấy hân hoan và biết ơn Thiên Chúa vì Người
đã dạy cho các thụ tạo biết chúc tụng một cách tuyệt vời như thế.

Với niềm thanh thản lành thánh, Thánh Giuse trông đợi hồng ân được hứa
ban và phó thác hoàn toàn cho sự an bài của Thiên Chúa. Mặc dù rất mong mỏi
lời hứa ấy được thực hiện, nhưng không bao giờ Thánh nhân tìm cách xác định
trinh nữ mà Thiên Chúa đã chọn làm bạn với Ngài là ai. Thánh nhân cũng
không dọ hỏi việc phụng sự Thiên Chúa đã sắp đặt đặc biệt cho Ngài là gì. Ngài
vững tin Thiên Chúa sẽ quan phòng mọi sự một cách ân cần, với một tình yêu vô
biên. Nhiều lần, Thánh Giuse tự nhủ trong lòng: “Ôi, thật là một niềm vui bao la
khi được sống bên thụ tạo do Thiên Chúa ban tặng! Tôi có thể trao đổi về các
vinh quang, các ưu phẩm thánh thiện, lòng nhân lành và tình yêu của Thiên
Chúa! Thụ tạo ấy lại chẳng xem sao sự hèn mọn, nỗi nghèo túng, phần thấp kém



và tình trạng bất xứng của tôi mà chịu kết nghĩa với tôi! Ôi Thiên Chúa của con,
Chúa nhân lành biết bao! Chúa quảng đại dường nào khi chấp nhận ước nguyện
của những người tín thác nơi Chúa và hoàn toàn hiến thân cho Chúa!”

Lòng yêu người của Thánh Giuse cũng tăng tiến đồng nhịp với sự tiến triển
về lòng mến Chúa của Ngài. Vì vậy, mỗi khi nghe biết có ai gặp cảnh cùng khốn
mà không sao giúp được thì Thánh Giuse cảm thấy hết sức trăn trở. Ngài sốt
sắng khẩn nài Thiên Chúa Tối Cao quan phòng chu cấp cho người thực sự cùng
quẫn đáng thương ấy. Những khi có thể, Thánh Giuse thường bớt xén nhu cầu
bản thân để giúp đỡ những người nghèo khó. Phần lớn thu nhập của Thánh nhân
đều dành để phân phát cho những người cơ cùng.

Thánh Giuse cảm thông sâu sắc và cầu nguyện tha thiết cho những người
nặng trĩu âu lo. Thánh nhân xin Thiên Chúa cho họ được ơn an ủi. Ngài kiên trì
cầu nguyện cho đến khi biết lời khẩn cầu ấy đã được nhậm lời. Không gì làm
Thánh Giuse vui sướng hơn là khi được giúp đỡ tất cả các linh hồn trong cơn
cùng quẫn xác hồn. Lời cầu nguyện sau đây của Ngài thể hiện điều đó: “Ôi Thiên
Chúa của con, Chúa nhìn thấy nỗi túng nghèo và sự bất xứng của con, con
không thể thực hiện cho những người lân cận của con điều con ước muốn. Vì
vậy, lạy Chúa, xin Chúa hãy đến giúp đỡ họ, Chúa là Đấng giàu lòng thương xót,
Chúa là chính Tình Yêu. Xin Chúa an ủi những ai đau buồn; phù trợ những ai
nghèo khó. Mọi sự đều có thể đối với Chúa. Lạy Thiên Chúa của con, con vui
sướng vì con quá đỗi nghèo nàn và bất lực, còn Chúa thì vô cùng giàu sang và
toàn năng. Vì vậy, con nài xin Chúa hãy thực hiện cho những điều mà con, vì
nguyên nhân náy khác, không thể làm được.”

Thiên Chúa hết sức hài lòng và sẵn sàng chấp nhận những lời cầu xin do đầy
tớ trung thành của Người dâng lên. Về phần mình, Thánh Giuse luôn luôn nhân
danh những người được lãnh nhận các ân phúc để tạ ơn Thiên Chúa.

Các bệnh nhân cũng nhận được sự quan tâm của Thánh Giuse. Ngài cầu



nguyện cho lợi ích phần xác, nhưng đặc biệt là lợi ích phần hồn của họ. Ngài
thăm viếng, an ủi, khích lệ họ nhẫn nại chấp nhận bệnh tật Thiên Chúa gửi đến.
Ngài thường thăm viếng những người nghèo khó và những người bệnh tật,
nhưng xa cách những người thế lực và giàu sang.

Bằng lòng với phận nghèo khó của mình, Thánh Giuse cảm thấy vui tươi khi
được giao tiếp với những người thuộc tầng lớp như Ngài. Tuy nhiên, trong kinh
nguyện, Thánh nhân vẫn tha thiết cầu nguyện cho giới quyền quý cũng như
những tầng lớp khác, bởi vì sự trọn lành đức ái của Ngài không hề loại bỏ một ai.

Năm tháng cứ thế trôi qua, công trạng Thánh Giuse thực sự đáng ca ngợi
không những trước mắt người ta, mà còn trước mặt các thiên thần, sự trong
trắng, lòng thanh khiết, đức khiêm nhượng, đức bác ái cũng như lòng siêu thoát
trần gian của Thánh Giuse thật cao vời. Thánh nhân nhận mình không là gì, tự
hạ không chỉ trước mặt Thiên Chúa, mà còn trước mặt mọi người, kể cả những
người đã từng có một đời sống trụy lạc và đáng bỉ hổ. Thánh nhân đặt mình dưới
cả những người ấy. Ngài cảm thông và nhìn họ với một lòng cảm thương sâu xa.

Mỗi khi có dịp đại lễ đặc biệt trong Đền Thờ, Thánh Giuse cảm thấy rất
hạnh phúc và Ngài luôn tham dự các nghi thức rất sốt sắng. Ngài không bao giờ
hiếu kỳ nhìn xem những sự tân kỳ hoặc lạ lẫm; ngược lại, ánh mắt Ngài chỉ nhìn
xuống; tâm hồn Ngài tìm kiếm niềm an vui trong Thiên Chúa và đắm đuối
trong những sự thánh thiện. Vào những dịp lễ ấy, Thánh Giuse được nhiều ơn
soi sáng đặc biệt và có thể thấu suốt các mầu nhiệm rất sâu xa. Điều ấy đem đến
niềm vui cho tâm hồn Thánh Giuse, và Ngài hân hoan trong sự hạ cố của Thiên
Chúa. Đó là cách Thiên Chúa trả công cho Thánh Giuse về tình yêu của Ngài
qua việc từ khước tất cả những sự thỏa mãn mà những người khác vẫn thường
thụ hưởng trong các dịp như thế.



CHƯƠNG 16: Thiên Chúa Chuẩn Bị Cho
Cuộc Gặp Gỡ Đầu Tiên Giữa Thánh Giuse

Và Đức Maria

Năm ấy, Thánh Giuse vừa đến ba mươi tuổi. 41 Theo thánh ý Thiên Chúa, thời
điểm Thánh Giuse dược đón nhận Đức Trinh Nữ Maria làm bạn đời và tri kỷ
trung thành đã gần đến. Bấy giờ Đức Maria mới độ mười bốn tuổi. 42 Cho đến
thời điểm ấy, mặc dù cuộc sống của Thánh Giuse vẩn là một sự chuẩn bị liên lỉ
để tiếp nhận hồng ân cao trọng, nhưng Thiên Chúa còn muốn Thánh nhân dọn
mình đặc biệt hơn nữa trong những ngày sau cùng; và vì thế, qua trung gian
thiên thần, Người mời gọi Thánh nhân hãy thực hiện việc chuẩn bị ấy. Thánh
Giuse được thiên thần cho biết tất cả những khát vọng chân thành, những lời
cầu xin tha thiết của Ngài phải đạt đến cấp độ mãnh liệt và nồng nàn hơn nữa
trong những tháng sắp tới, để chuẩn bị đón nhận hồng ân cao trọng sắp được
ban tặng. Khi tỉnh giấc, Thánh Giuse cảm thấy háo hức muốn lãnh nhận hồng ân
ấy sớm hết sức có thể, và Ngài đã kêu lên: “Ôi, Thiên Chúa Israel, Chúa tốt lành
biết bao! Những minh ước của Chúa tín thành nhường nào! Linh hồn con mòn
mỏi khát mong hồng ân Chúa đã hứa ban, nhưng con vẫn không khát mong
hồng ân ấy cho bằng được thăng tiến trong tình yêu và dâng lên Chúa một vinh
quang cao sang hơn nữa qua tất cả những hành động của con.”



Sau đó, vẫn bừng bừng sốt sắng, Thánh Giuse ẩn vào Đển Thờ để tiếp tục
dâng lên những lời khấn nguyện, những lời cầu xin và những lời chúc tụng lòng
đại lượng của Thiên Chúa. Mặc dù chưa biết đích xác ơn trọng kia là gì, nhưng
Thánh Giuse ý thức và công nhận đó chính là hồng ân thiên thần trước kia đã
tiên báo, một hồng ân vô cùng cao trọng. Hơn nữa, Thánh nhân tin tưởng quyền
năng Thiên Chúa có thể làm được những điều kỳ diệu, và Ngài biết Thiên Chúa
sẽ ban phát phúc lành và ân sủng theo quyền năng và sự uy nghi cao cả của
Người.

Khi đang cầu nguyện trong Đền Thờ, Thánh Giuse nhận ra một tình yêu
nồng thắm và dịu dàng lạ thường đang bừng cháy trong trái tim Ngài dành cho
Trinh Nữ Maria. Đồng thời, Thiên Chúa cho Thánh nhân hiểu rằng Đức Maria
cũng đang thiết tha cầu nguyện cho Ngài, và những lời khẩn nguyện của Đức Nữ
rất đẹp lòng Thiên Chúa. Điều đó làm Thánh Giuse cảm thấy chất ngất hạnh
phúc, và tình yêu rất thanh sạch của Ngài dành cho Đức Maria được gia tăng
mãnh liệt. Thánh nhân đã chảy nước mắt vui mừng khi nghĩ đến nhân đức và sự
thánh thiện vô song của Đức Maria.

Thánh Giuse thường tự nhủ: “Ôi, Đức Trinh Nữ Maria rất nhân đức và
thánh thiện! Đức Nữ đang thiết tha cầu nguyện cho tôi, một kẻ vô cùng bất
xứng! Vậy tôi phải làm gì để đền đáp Đức Nữ? Tôi chỉ biết thành tâm phó dâng
Đức Nữ cho Thiên Chúa, để lúc nào Người cũng ban thêm phúc lành và ân sủng
xuống cho Đức Nữ.” Khi thưa lên những lời ấy, nỗi thao thức muốn được gặp gỡ
và thưa chuyện với Đức Maria càng trở nên da diết hơn, nhưng vì nhận mình
không xứng đáng với một cuộc gặp gỡ như thế, nên Thánh Giuse đã đè nén ước
nguyện ấy. Thánh nhân cũng lo sợ khi ấp ủ ước nguyện ấy, có thể Ngài sẽ tự gây
ra những khó khăn lớn lao hơn cho chính bản thân.

Chứa chan trong những tâm tình và ước nguyện ấy, Thánh Giuse đã trải qua
nhiều giờ trong Đền Thờ. Sau đó, đầy vui mừng và an bình, Ngài đã ra về.



Nhưng vì dường như không thể xa cách Đền Thờ lâu được, nên ngay sau đó,
Ngài liền vội vã trở lại, và hầu như suốt cả tháng ấy đều như vậy.

Thánh Giuse còn giữ chay như một phương thế để dọn mình. Ngài nhịn đói,
nhịn khát, và chịu nhiều bất tiện khác trong tinh thần hân hoan đến nỗi mọi đau
đớn đều trở nên một nguồn vui cho Ngài. Trong thời gian đó, hầu như Ngài
không lưu tâm nhiều đến công việc để dồn tất cả vào việc cầu nguyện. Thánh
nhân không nói năng trao đổi với ai, ngoài một mình Thiên Chúa. Ngài liên lỉ
dâng lên Thiên Chúa những hành vi dâng hiến và kinh nguyện, những lời chúc
tụng và tạ ơn. Thánh nhân liên lỉ tôn vinh Thiên Chúa và phó thác Đức Trinh
Nữ Rất Thánh cho tình yêu vô cùng của Thiên Chúa.

Thánh Giuse chưa bao giờ mơ tưởng sẽ được kết duyên cùng Đức Maria mặc
dù khi ấy Đức Nữ đã đến tuổi cập kê, và vì chịu trách nhiệm coi sóc các trinh nữ
trong Đền Thờ đã bắt đầu hoạch định chương trình cho cuộc hôn nhân. Thánh
Giuse được biết Đức Maria đã tuyên giữ lời khấn thanh tịnh và chính Ngài đã
noi theo để thực hiện hành vi ấy. Giờ đây, Ngài nghe nói Đức Trinh Nữ Rất
Thánh lại sắp sửa kết hôn. Thế là tất cả mọi thanh niên trai tráng thuộc dòng dõi
vua David đã được mời đến tập họp tại Đền Thờ, và tại đây, nhân vật được Thiên
Chúa tiền định sẽ tiếp nhận Đức Trinh Nữ làm hiền thê.

Mặc dù hết sức ngạc nhiên trước sự thể ấy, nhưng Thánh Giuse vẫn thầm
nhủ trong lòng: “Ôi, hạnh phúc biết bao cho người nào được đặc ân ấy!” Vì cũng
thuộc dòng tộc vua David, nên Thánh Giuse phân vân, không biết có nên đến
Đền Thờ để dự cuộc tuyển chọn hay không. Thánh nhân cảm thấy rất lưỡng lự.

Vâng theo lệnh truyền, Thánh Giuse đã sắp xếp công việc để tham dự cuộc
gặp mặt với Đức Maria. Vì đã khấn giữ đời sống khiết tịnh với Thiên Chúa, nên
Thánh Giuse đinh ninh vận may hầu như không thể nào đến với Ngài. Thánh
nhân hoàn toàn phó thác trong tay Chúa và khẩn xin Người đoái thương phù trợ
trong công việc quan trọng này.



Chẳng mấy chốc, ngày quyết định đã gần tới. Đêm hôm ấy, thiên thần hiện
đến và nói với Thánh Giuse: “Hỡi Giuse, Ngài hãy biết cho rằng Thiên Chúa đã
rộng lòng chấp thuận sự dọn mình sốt sắng và những ước nguyện nồng nàn của
Ngài.” Sau đó, thiên thần đặt vào tay của Thánh Giuse một bồ câu trắng và nói
những lời này: “Ngài hãy tiếp nhận tặng ân Thiên Chúa ban. Ngài sẽ là người
bảo vệ sự thanh sạch của Đức Nữ. Ngài hết tình trân trọng Đức Nữ, bởi vì Đức
Nữ là niềm hoan lạc của Thiên Chúa, Đức Nữ là tạo vật rất dấu yêu và làm thỏa
lòng Thiên Chúa. Trên trần gian này chưa từng có và sẽ không bao giờ có một ai
được như Đức Nữ.”

Thánh Giuse giơ tay đón nhận bồ câu, và tỉnh giấc trong niềm hân hoan dạt
dào về hồng ân đã được ban tặng. Thánh nhân cảm thấy toàn thể con người của
Ngài bừng cháy trong ngọn lửa yêu mến Thiên Chúa, nhưng vẫn cảm nghiệm
một niềm an bình lạ thường. Ngài ngây ngất trong niềm vui, nhưng vẫn chưa
hiểu rõ điều gì sẽ xảy đến. Lúc đầu, Thánh Giuse chưa thể phân biệt rõ ràng
được ý nghĩa của giấc mơ thị kiến này, nhưng dần dần, Ngài được ơn soi sáng và
hiểu ra tặng ân chim bồ câu ắt hẳn chỉ về sự kiện Ngài sắp sửa được đón nhận
Đức Trinh Nữ Maria làm hiền thê.

Với lòng khiêm nhượng, Thánh Giuse nhận mình quá bất xứng với tặng ân
ấy và không cho phép tâm trí Ngài nghĩ tưởng đến điều đó nữa. Tuy nhiên, sáng
hôm sau, theo chương trình được ấn định, như mọi thanh niên thuộc dòng tộc
vua David, Thánh Giuse vẫn chuẩn bị đến Đền Thờ để gặp gỡ Đức Maria.

41 Độc giả nên chú ý: khi kết ước với Đức Maria, Thánh Giuse vào độ ba mươi tuổi. Hơn nữa, đầy tớ Chúa,
mẹ Maria Cecilia Baij, đã sống vào một thời kỳ mà những lời của các Phúc Âm ngoại thư (Sinh Nhật Đức
Maria và Tiền Phúc Âm thánh Giacôbê) liên quan đến Thánh Giuse đang được chấp nhận rộng rãi. Theo
các Phúc Âm ngoại thư ấy, Thánh Giuse kết ước với Đức Maria khi Ngài ở vào độ 80 hoặc 90 tuổi. Chúng
ta cũng có thể nhận ra điều ấy qua các tác phẩm nghệ thuật về cuộc hôn lễ của Đức Maria và Thánh Giuse
do các họa sĩ và điêu khắc gia thời ấy thực hiện, trong đó, Thánh Giuse được vẽ như một cụ già. Ngay trong
bức họa được bài trí tại đan viện nơi đầy tớ Chúa là mẹ Maria Baij sinh sống, và nhiều lần mẹ đã có dịp



chiêm ngắm, Thánh Giuse cũng được vẽ rất già lão, lụ khụ.
Tuy nhiên, mẹ Baij vẫn viết Thánh Giuse khi ấy mới chỉ 30 tuổi, như Chúa đã mặc khải. Điều này rất hợp lý
và phụ hợp với lịch sử. Hợp lý, vì nếu Thiên Chúa Cha muốn Con Một Người ra đời trong hoàn cảnh bề
ngoài của một mối hợp nhất hôn nhân, thì Người phải liệu định cho cuộc hôn nhân ấy thích thuận và tương
xứng hết sức có thể. Do đó, Thiên Chúa đã ban cho Đức Trinh Nữ một người bạn đời trinh khiết, một
người khiến tha nhân phải kính phục và đồng thời không quá chênh lệch về độ tuổi. Vì thế, thời nay, hầu
hết mọi người đều nhất trí cho rằng vào thời điểm Chúa Giêsu chào đời, Thánh Giuse ở vào khoảng 30
hoặc 35 tuổi mà thôi.
Trong chương trình quan phòng của Thiên Chúa, Thánh Giuse sẽ chu cấp nhu cầu cho Thánh Gia bằng sự
lao công của Ngài, bảo vệ Thánh Gia bằng sự hiện diện của Ngài, và loại bỏ những nghi ngờ của người đời
đối với người hôn thê rất mực thanh sạch của Ngài. Trong giai đoạn đầu của cuộc sống, điều đó đương
nhiên là một trách vụ đối với một người trẻ.
Chứng cứ các ngoại thư đã được nhiều người nhẹ dạ chấp nhận một cách quá dễ dãi vì họ không xét rằng
một con người có thể làm chủ được lòng mình khi Thiên Chúa muốn họ sống trong sạch bên cạnh một
trinh nữ đã được thánh hiến bằng ơn thánh. Hễ ai hiểu biết đầy đủ về nhiên tính con người thì biết rằng
không phải tuổi già là chỗ dựa cho đời sống thanh khiết, và nhân đức trinh khiết nơi một người ở tuổi 30
chưa hẳn đã kém nơi một người ở tuổi 50. Một người trẻ tuổi nhưng thực sự quảng đại và sốt sắng không
bao giờ lùi bước khi phải đối diện trước những hy sinh.
Lời của mẹ Maria Baij còn mang một căn bản dựa trên lịch sử. Thực vậy, mặc dù các vị tiến sĩ có uy tín đã
xác quyết Thánh Giuse đã luống tuổi khi kết ước cùng Đức Maria (Origen, Gregory Nyssa, Chrysostom,
Cyril Alexandria, Damascene), nhưng chúng ta vẫn gặp được lời phản bác đầy thuyết phục của thánh
Jerome trong quyển Contra Helvidium, dựa trên uy tín của các tông phụ Ignatius, Polycarp, Grencius,
Justine tử đạo…
De Rossi cho chúng ta biết trong các hang toại đạo và lăng mộ cổ xưa ở Roma, Thánh Giuse luôn được vẽ là
một người trẻ, không để râu, và thường mặc áo ngắn. Mãi đến thế kỷ V, người ta mới bắt đầu vẽ Thánh
Giuse là một người đứng tuổi, và nhiều khi còn là một người già lão. Chúng ta có thể nhìn thấy điều này
qua các bức tranh ghép hợp tại đại thánh đường Đức Bà Cả thuộc thế kỷ V, trong đó, hình Thánh Giuse đã
được vẽ ở bốn hoặc năm chỗ (Bulletin of ChristianArcheology, 1865, pp. 26-32, 66-72; x. Allard, Rome
Sonterraine, Bk. 4, chap. 6; P. Lepicier, op. cit., pp. 233-234).
42 Độc giả không nên ngạc nhiên. Ngay cả ngày nay, nữ giới Đông Phương thường đến tuổi dậy thì sớm hơn
nữ giới Tây Phương. Vì thế, một thiếu nữ được coi là người lớn và có thể kết hôn sau khi đã đến tuổi dậy
thì, khoảng từ 12 đến 14 tuổi.



CHƯƠNG 17: Hôn Ước Giữa Thánh Giuse
Và Đức Maria

Sáng hôm ấy, tại xưởng mộc nhỏ bé, Thánh Giuse đã quỳ gối và cầu nguyện:
“Lạy Thiên Chúa của tổ phụ Abraham, Isaac và Jacob! Lạy Thiên Chúa của con,
Thiên Chúa tối cao của con! Con tin thật con đã được Chúa bảo bọc trong mọi
hoạt động. Chúa đã chở che con trước mọi kẻ thù và đã an ủi con giữa mọi đau
khổ. Con chưa bao giờ mất lòng trông cậy vào sự quan phòng của Chúa, và lúc
nào con cũng nhận ra Chúa là Đấng vô cùng trung tín và nhân lành. Giờ đây,
trong hoàn cảnh hiện tại, con nài xin lòng từ ái, ơn phù trợ và sự hướng dẫn của
Chúa. Con nhìn nhận mình hoàn toàn bất xứng với tặng ân tuyệt hảo của Chúa,
đó là đón nhận Đức Trinh Nữ Maria để làm hiền thê và tri kỷ.

“Con nhận thật con không có quyền gì để trong mong điều ấy. Con đến dự
cuộc gặp gỡ Đức Maria chỉ vì lệnh truyền đã ban ra như thế. Trong sự tốt lành
của Chúa, Chúa đã cho con được sinh ra trong dòng tộc David, dòng tộc mà từ
đó – như lời Chúa đã hứa – Đấng Cứu Độ sẽ xuất hiện. Vì vậy, con nài xin Chúa
ban cho Đức Trinh Nữ Rất Thánh một người bạn đời xứng đáng và hoàn toàn
thuận hợp theo sự an bài của Chúa. Về phần con, con xin Chúa dủ thương ban
thêm cho con tình yêu và ân sủng. Con phó thác hoàn toàn trong bàn tay chí
thánh của Chúa. Ước chi những gì đẹp lòng Chúa luôn được thành sự nơi con.
Con không ước mơ gì khác, ngoại trừ thánh ý Chúa được nên trọn nơi con.”



Sau khi cầu nguyện, Thánh Giuse cảm nghiệm một triều sóng tình yêu
Thiên Chúa rất nồng nàn trong mình. Thánh nhân cũng bừng lên một tình cảm
đối với Đức Trinh Nữ Maria, từng giờ mong mỏi được nhìn thấy Đức Nữ trở
nên lê thê như một kỷ nguyên. Nhận ra mình cuối cùng sẽ được đặc ân gặp gỡ
đối tượng mà mình tha thiết cầu nguyện suốt nhiều năm trường; và nhờ người
ấy, mình đã được nhận lãnh rất nhiều ơn lành, Thánh Giuse tự nhủ: “Không biết
tôi có thực sự xứng đáng được chiêm ngưỡng Đức Trinh Nữ đầy ơn phúc cao vời
hay không? Ôi, ai sẽ là người diễm phúc được đón nhận Đức Nữ để làm hiền thê?
Tôi quá mọn hèn và bất xứng, chẳng dám mong được đón nhận Đức Nữ làm
hiền thê. Ước chi tôi được ơn trọng này là được làm đầy tớ của Đức Nữ, như thế
đã là hạnh phúc cho tôi lắm rồi!” Sau những lời ấy, Thánh nhân liền lên Đền
Thờ, và tại đó, Ngài tiếp tục những lời khẩn nguyện, càng lúc càng tha thiết.

Vì lệnh triệu tập đã được công bố khắp thành thánh, nên nhiều người, tuy
không thuộc dòng tộc vua David, cũng qui tụ về Đền Thờ để chiêm ngắm Đức
Trinh Nữ Rất Thánh. Một vị tư tế tiến ra giải thích rằng Đức Maria sẽ kết ước
với một người thuộc dòng tộc vua David. Để biết đích xác ai là người đã được
Thiên Chúa tiền định làm hôn phu của Đức Trinh Nữ cao sang, vị tư tế đề nghị
trao vào tay mỗi ứng viên hợp lệ một nhành khô, và mọi người hiện diện sẽ khẩn
cầu Thiên Chúa làm cho nhành cây khô trong tay ứng viên đã được Người tuyển
chọn trổ bông tươi xinh. Đề nghị ấy đã được mọi người tán thành và nhất trí
thực hiện.

Trong khi ấy, tại gian phòng của mình, Đức Trinh Nữ Rất Thánh Maria
cũng cầu nguyện, van xin Thiên Chúa ban ơn và phù trợ, đồng thời khẩn nài
Người kén chọn cho mình một tân lang thanh khiết để gìn giữ sự trinh vẹn của
mình. Tự thẳm cung linh hồn, Đức Trinh Nữ đã biết Thánh Giuse thanh khiết
thánh thiện sẽ là người được Thiên Chúa tặng ban cho Mẹ. Điều ấy làm cho Đức
Trinh Nữ rất hạnh phúc, và Mẹ đã dâng lời cảm tạ Thiên Chúa.



Lúc này, cùng với những người hiện diện, vị tư tế dâng lời cầu nguyện, nài
xin Thiên Chúa ban cho mọi việc được xuôi thuận. Thánh Giuse của chúng ta
chủ ý chọn một vị trí rất kín đáo, phù hợp với địa vị đơn mọn của Ngài. Thế rồi,
bỗng nhiên Thánh nhân thấy nhành cây của mình bắt đầu nhú mầm và trổ đầy
những bông hoa trắng tinh như tuyết! Mọi người chung quanh Ngài đều ngỡ
ngàng và lập tức chăm chú nhìn vào dấu chỉ lạ lùng ấy.43 Những người giúp việc
Đền Thờ và vị tư tế chủ sự công bố Thánh Giuse là người đã được Thiên Chúa
tuyển chọn làm phu quân của Đức Trinh Nữ Maria. Ngoài dấu chỉ lạ lùng vừa
kể, Thiên Chúa còn bổ túc một biểu hiện khác nữa để xác nhận cho cuộc hôn
nhân thanh khiết.

Lúc ấy, tất cả những người hiện diện đều nhìn thấy một bồ câu trắng tinh
như tuyết từ trời bay xuống và đậu trên đầu Thánh Giuse; mọi người hết thảy
đều kinh ngạc trước dấu chứng lạ thường của Thiên Chúa. Lúc này Thánh Giuse
đã hiển nhiên là người được Thiên Chúa tuyển chọn giữa mọi ứng viên. Ai nấy
đều hân hoan vui mừng, ngoại trừ một số người cảm thấy thất vọng vì chính họ
không được kén chọn.

Chúng ta có thể tưởng tượng cảm xúc rộn ràng như thế nào trong tâm hồn
Thánh Giuse khiêm nhượng. Mặc dù bối rối vì biết mình bất xứng, nhưng
Thánh Giuse cũng hết sức vui mừng về những điều đã xảy ra, và sau đó Ngài đã
xuất thần. Thánh nhân cứ lặp đi lặp lại những lời: “Ôi Thiên Chúa của con! Chúa
đã ban cho con một ơn trọng đại dường bao! Con đã làm gì để được một hồng ân
cao sang như thế? Thiên thần quả thật đã nói rất đúng về hồng ân phi thướng
Chúa đã dành sẵn cho con, và về việc chuẩn bị cần thiết để được lãnh nhận đặc
ân ấy. Giờ đây, con đã hiểu rõ Đức Nữ chính là “bồ câu trắng” đã được đặt vào
tay con để con giữ gìn sự trinh vẹn cho Đức Nữ. Ôi lạy Chúa của con, con sẽ
thực thi sứ vụ ấy với sự phù trợ của ơn Chúa và với sự hộp giúp của Đức Maria,
bồ câu và hiền thê trung thành của con.”



Trong lúc ấy, Đức Trinh Nữ Rất Thánh Maria được dẫn ra ngoài để dự nghi
thức kết ước,44 và mọi người đều lưu lại để được chứng kiến. Đức Maria xuất
hiện với ánh mắt trầm lắng và thần thái của Mẹ toát ra một vẻ nết na khiết trinh.
Mọi người đều ngỡ ngàng trước vẻ diễm kiều, duyên dáng, đoan trang tuyệt vời
của Đức Maria, và ai nấy đều thèm khát số phận diễm phúc của Thánh Giuse.
Còn Thánh nhân, khi vừa nhìn thấy Đức Maria, đã ngây ngất và ứa nước mắt vì
vui mừng.

Thánh Giuse nhìn thấy dung mạo thanh khiết của hiền thê rất vẹn sạch của
Ngài rạng ngời sáng láng. Từ nơi thẳm cung linh hồn, Thánh nhân nghe được
tiếng Thiên Chúa phán: “Hỡi Giuse, đầy tớ trung thành của Ta, hãy xem Ta ban
cho con tặng ân Ta đã hứa với con. Ta trao ban thụ tạo cao quý nhất của Ta trên
trần gian này để làm hiền thê của con. Ta giao phó cho con hạt trân châu này để
con bảo toàn. Bồ câu này sẽ là tri kỷ rất trung thành của con. Cả hai con đều
sống thanh khiết vẹn tuyền. Chính đức thanh khiết của các con sẽ hợp nhất các
con một cách rất mật thiết.45 Hai tình yêu riêng biệt của các con sẽ được liên kết
nên một và sẽ được hiến dâng cho Ta, vì Ta là tâm điểm của tình yêu ấy, là đối
tượng của mọi khát vọng của các con.”46

Tâm hồn Thánh Giuse được tràn ngập an ủi và vui mừng. Một đàng, dường
như Ngài không dám nhìn thẳng và hiền thê rất tinh sạch của mình. Đàng khác,
mối chân tình và sự tận tâm ngọt ngào dành cho hiền thê dấu ái dường như lại
thúc bách Ngài phải kính phục chiêm ngắm dung nhan mỹ lệ và uy nghi tuyệt
vời của Đức Nữ. Mỗi lần ngắm nhìn Đức Maria, Thánh Giuse đều như ngây
ngất. Nhờ ơn soi sáng siêu nhiên, Thánh nhân nhận ra hiền thê của Ngài được
đầy ơn thánh; vì thế, Ngài lại tự hạ và nhìn nhận sự bất xứng hèn kém của mình,
không đáng được nhận Đức Nữ làm tri kỷ, và Ngài thường kêu lên: “Ôi Thiên
Chúa của con! Sao Chúa lại tỏ lòng thương con như thế?”

Lúc này, vị tư tế bắt đầu cử hành một nghi thức rất quen thuộc vào thời ấy.



Trong nghi thức trang trọng, Thánh Giuse và Đức Maria đều nhìn thấy từ trái
tim mình phát ra một ngọn lửa; sau đó, hai ngọn lửa này hợp một với nhau và
hướng lên trời. Qua dấu chỉ hiển thị ấy, một lần nữa Thiên Chúa xác nhận điều
trước kia Người đã tỏ cho Thánh Giuse, tức là có một sự hợp nhất tình yêu giữa
Ngài và Đức Maria, và Thiên Chúa sẽ là đối tượng tình yêu hôn ước của các
Ngài.

Lúc này, với những lời dặn dò rất thành tâm, vị tư tế giao phó Đức Trinh Nữ
Rất Thánh cho Thánh Giuse. Sau đó, mọi người ra về, trừ đôi tân hôn thánh đức.
Nhận thức về nhân đức phi thường của Thánh Giuse đối với hiền thê rất trong
sạch của Ngài được tăng thêm rất nhiều; và Đức Maria cũng nhìn thấy rõ hơn
các nhân đức và công trạng nơi người hôn phu của Mẹ. Hai vị dâng lời cảm tạ
Thiên Chúa Nhân Lành đã tỏ lòng quảng đại với các Ngài và đã liên kết các
Ngài trong mối chân tình rất hoàn hảo và thánh thiện. Sau khi cầu nguyện và
lãnh nhận phép lành của Thiên Chúa, Đức Maria và Thánh Giuse hạnh phúc rời
khỏi Đền Thờ. Thánh Giuse dẫn hiền thê của Ngài ra đi. Thánh nhân thấy dung
mạo của Đức Nữ rất đoan trang, nết na và thùy mị.

Khi nói chuyện với Đức Maria, Thánh Giuse hết sức kính trọng và trìu mến.
Lúc ấy, Thánh nhân cho Đức Maria biết Ngài không có nhà riêng, và hiện đang
sống tại xưởng mộc chật hẹp. Ngài mời Đức Maria vui lòng đến đó tạm thời cho
đến khi quyết định sẽ phải làm gì. Hiền thê khiêm nhượng của Thánh Giuse bày
tỏ ước nguyện muốn tuân theo và đề nghị sau khi đến đó, cả hai sẽ bàn luận để
tìm biết thánh ý Thiên Chúa. Trước tiên, các Ngài sẽ cùng cầu nguyện khẩn nài
Thiên Chúa biểu lộ thánh ý của Người.

Thánh Giuse rất thỏa lòng với câu trả lời của Đức Maria, và Ngài đưa Đức
Nữ về nơi cư ngụ nhỏ hẹp của mình. Bấy giờ trời đã khá muộn. Hai vị hiệp lời
chúc tụng và cảm tạ Thiên Chúa vì lòng nhân lành Người đã hợp nhất các Ngài
lại với nhau. Thánh Giuse đã ứa nước mắt khi nghĩ đến chỗ Ngài không có lấy



một nơi xứng đáng cho hiền thê yêu dấu của Ngài cư ngụ, thậm chí không sao
liệu được một gian phòng riêng để Đức Maria có thể nghỉ ngơi. Tuy nhiên, Đức
Maria đã khích lệ và an ủi Ngài. Hai vị dùng buổi tối, gồm bánh mì, nước lã và
một vài trái cây Thánh Giuse tình cờ có sẵn. Sau khi dùng bửa, hai Ngài lại trao
đổi với nhau về sự cao cả và lòng nhân lành của Thiên Chúa.

Thánh Giuse có một ấn tượng sâu sắc về những tâm tình nơi hiền thê rất
thánh của Ngài, và Ngài được xúc động đến chảy nước mắt trong niềm vui. Tâm
hồn Thánh Giuse được dạt dào an ủi. Thánh Giuse kể cho Đức Maria nghe mọi
điều thiên thần đã nói với Ngài vào đêm trước ngày kết ước; và Ngài biết rõ Đức
Maira đã tuyên giữ lời khấn khiết tịnh, và quý chuộng bậc sống ấy, nên Ngài
cũng đã theo gương. Tất cả điều đó đã làm cho hiền thê thánh thiện của Thánh
Giuse cảm thấy rất hạnh phúc, và hai vị đã trao đổi với nhau về nhân đức khiết
tịnh cao quý.

Hai vị thức trắng đêm để bàn luận về những sự thánh thiện, tuy nhiên, đối
với Thánh Giuse, cả đêm hôm ấy dường như chỉ thoảng qua như một giây ngắn
ngủi, và niềm sướng vui Ngài được cảm nghiệm nhờ các câu chuyện ấy thật trào
tràn. Khi được nghe những lời của Đức Maria, những lời thấm đẫm tình yêu
Thiên Chúa, Thánh Giuse càng lúc càng thán phục về ân sủng và nhân đức nơi
hiền thê của Ngài. 

Thánh Giuse thường gọi Đức Maria là “Bồ câu của tôi.” Thánh nhân cố giải
thích cho Đức Maria biết thiên thần đã trao cho Ngài một biểu hiệu chim bồ
câu, nên Ngài cảm thấy xưng hô với Đức Maria như thế là hoàn toàn phù hợp.
Đức Maria gật đầu chấp nhận lời giải thích của Thánh Giuse, và xin tùy thuộc
vào ước muốn của Thánh nhân trong mọi sự; và vì vậy, Ngài có thể xưng hô theo
cách nào tùy ý. Trong những lần nói chuyện với Thánh Giuse, những lời của Đức
Maria tựa như những mũi tên sắc bén, làm bùng lên ngọn lửa sốt mến nơi tâm



hồn vị lương quân của Mẹ, trước là một tình yêu nồng nàn đối với Thiên Chúa,
và sau là một tình yêu tinh tuyền và thánh thiện đối với Mẹ.

Lúc trời gần tảng sáng, Đức Maria cho Thánh Giuse biết Mẹ nghĩ đến ngôi
nhà nhỏ bé tại làng quê Nazareth, sinh quán của Mẹ cũng như của Thánh Giuse,
có lẽ phù hợp cho cả hai. Hai vị sống nghèo khó thì chắc hẳn bất cứ ngôi nhà
nhỏ bé nào cũng thích hợp. Đức Maria ngỏ ý muốn lên Đền Thờ để cầu xin
Thiên Chúa ban cho một dấu chỉ tỏ tường hơn về vấn đề này, như trước kia
Người vẫn làm trong các việc khác. Đức Maria đã biết rõ thánh ý Chúa, nhưng
Mẹ im lặng và muốn hoàn toàn suy phục lệnh truyền cũng như sắp đặt của
Thánh Giuse. Mẹ chờ đợi Thiên Chúa trực tiếp tỏ ra thánh ý của Người cho
Thánh Giuse.

Sáng sớm hôm ấy, hai Ngài lên Đền Thờ và dành một thời gian dài để cầu
nguyện. Thiên Chúa tỏ cho Thánh Giuse biết hai Ngài nên về Nazareth sinh
sống. Đồng thời, Thiên Chúa cũng xác nhận điều ấy với Đức Maria. Khi đôi bạn
thánh trở về mái nhà cư ngụ khiêm tốn của mình, Thánh Giuse đã lãnh ý kiến
Đức Maria về việc nên làm thế nào để chu toàn thánh ý Thiên Chúa. Đáp lại,
Đức Maria đã xin Thánh Giuse kể cho Mẹ biết những điều Thiên Chúa đã tỏ ra
cho Ngài.

Thánh nhân đã tường thuật lại mọi sự, và sau đó, tỏ ý sẵn sàng làm thêm
những gì có thể Thiên Chúa đã tỏ ra cho Mẹ. Đức Maria xác nhận những điều
Thánh Giuse đã kể, và nói thêm Mẹ tin thánh ý Chúa muốn hai Ngài trở về
Nazareth. Các Ngài ca ngợi Thiên Chúa đã biểu thị thánh ý của Người một cách
tỏ tường, đồng thời quyết định sáng hôm sau sẽ lên đường. Vì các hợp đồng công
việc của Thánh Giuse đều đã hoàn tất, nên việc Thánh nhân ra đi càng dễ dàng
hơn nữa.

Khi rời Jerusalem, Thánh Giuse đã mướn được một con vật chở đồ, và chất
tất cả những đồ nghề cần thiết và số vật dụng ít ỏi của Ngài lên lưng nó. Trước



khi giã từ thành thánh, đôi bạn thánh đã ghé vào Đền Thờ để cầu nguyện. Tại
đây, các Ngài gặp lại vị tư tế đã chứng hôn cho các Ngài và xin ông ban phép
lành. Đức Maria giã biệt vị quản giáo hướng dẫn và các trinh nữ trong Đền Thờ,
những người trước kia đã chung sống với Mẹ. Sau khi đã lãnh phép lành của vị
tư tế, Đức Maria chào từ giã mọi người. Đôi bạn thánh còn thực hiện hành vi thờ
phượng và chúc tụng Thiên Chúa lần cuối cùng trước khi rời Đền Thờ và thành
thánh.

Mặc dù trước kia lúc nào cũng tha thiết muốn được cư ngụ tại Jerusalem,
nhưng giờ đây, khi giã từ thành thánh, Thánh Giuse vẫn cảm thấy vui lòng. Đối
với Ngài, có được người hiền thê rất mực thanh khiết và lành thánh bên cạnh kể
là đã quá đủ. Thánh nhân không mơ ước gì hơn trên thế gian này, và Ngài
thường cầu nguyện: “Lạy Thiên Chúa của con, Chúa đã ban cho con một ơn
trọng đại, đó là ủy thác cho con công việc chăm sóc Đức Trinh Nữ Maria rất dấu
yêu của Chúa! Con không ước ao sự gì giá trị hơn nữa, bởi vì nơi tâm hồn của
Đức Nữ, con đã tìm được tất cả những gì lòng con khát khao. Những lời của Đức
Nữ đem lại vô vàn an ủi cho con. Đức Nữ là viên bích ngọc con càng ngày càng
trân trọng. Con hết sức quý chuộng phẩm giá và những nhân đức cao vời Chúa
đã tô điểm cho Ngài.”

Thánh Giuse cũng tâm sự với Đức Maria: “Hỡi hiền thê của tôi, quả thật,
Thiên Chúa đã ban cho tôi một hồng ân trọng đại khi trao Đức Nữ cho tôi để
làm đồng hành tri kỷ. Tôi chẳng còn khát khao gì nữa, ngoại trừ khả năng làm
trọn thánh ý Thiên Chúa và được hoàn toàn hiến thân để phụng sự Người. Thật
là một niềm vui lớn lao cho tôi khi được lấy lao nhọc của đôi tay này để chu cấp
cho Đức Nữ. Nếu như thánh ý Thiên Chúa và Đức Nữ muốn, thì tôi sẽ làm việc
bằng nghề tôi đã học được. Còn nếu Thiên Chúa và Đức Nữ muốn tôi thực hiện
một việc khác, thì tôi sẵn lòng tuân theo.”

Trước những biểu hiện tình cảm như thế, thái độ của Đức Maria rất khiêm



nhượng và khôn ngoan. Mẹ vẫn luôn suy phục, lúc ấy cũng như mãi mãi về sau,
thánh ý đáng tôn thờ của Đấng Tối Cao và ý muốn vị lương quân của Mẹ. Thái
độ vô cùng khiêm nhượng của Đức Maria đã khiến Thánh Giuse rất xúc động.
Thánh nhân càng ngày càng thán phục các nhân đức của Đức Maria và thường
tự nhủ: “Giả như tôi không biết đích xác Đức Maria là ái nữ của ông bà Joachim
và Anna, có lẽ tôi đã tưởng Đức Nữ là người từ trời giáng thế. Hầu như không
thể tin nổi một thụ tạo trần gian mà lại nhân đức và đầy tràn ơn thánh đến như
thế.” Thánh Giuse cám tạ Thiên Chúa đã dùng ơn thánh mà nâng Đức Trinh Nữ
Maria lên địa vị cao sang vượt trên tất cả các thụ tạo.

43 Chúng tôi có thể nhìn thấy một số độc giả mỉm cười về câu chuyện này và nói: “Đúng là chuyện thần
thoại, đúng là mượn từ những truyền thuyết xa xưa, những ngoại thư, như Tiền Phúc Âm Thánh Giacôbê và
Phúc Âm Sinh Nhật Đức Maria, và do đó, không có gì đáng tin.”
Cùng với cha Ollivier (De Bethlehem a Nazareth, 2 ed., p. 129…), chúng tôi xin được trả lời như sau:
“Chúng ta hãy cho các Phúc Âm ngoại thư một giá trị tương đối, sau khi đã cẩn thận gạn lọc những lời lẻ và
loại bỏ những gì trong đó không phù hợp với những điều xưa nay nói chung đã được chấp nhận. 
“Ngược lại, chúng tôi không tin mình ngặt nghèo hơn cả các giáo phụ, vì trong tác phẩm của các Ngài,
chúng ta tìm được nhiều lời trích từ các ngoại kinh. Sau cùng, nếu như chúng ta thấy các ngoại thư ấy đã
được các văn gia xuất sắc của Giáo Hội Đông Phương ca ngợi (x. Combefis, Nov. Auct. Bibl. Patrum; St.
Andrew Crete; St. GermanusConstantinople; St. John Damascene; St. George Nicomedia…), nếu những lời
trong ấy hơn một lần đã được đưa vào Phụng Vụ Đông Phương và được toàn bộ Tây Phương thời Trung Cổ
hoan nghênh chấp nhận, thì chúng ta hãy khiêm tốn sẵn lòng chấp nhận những ngoại thư ấy, ít là phần nào.
“Không phải chỉ có chúng ta mới suy nghĩ như thế, bởi vì ngay cả trong thời đại ngày nay, các ngoại thư vẫn
không bị loại bỏ hoàn toàn. Một số tác phẩm ngoại thư vẫn được cứu xét thận trọng. Theo lời khuyên trong
lãnh vực này – ít được biết đến – của thánh Jerome: Nên khôn ngoan tìm kiếm những nén vàng trong đống
bùn (Epist. Ad Laet.)
“Chúng tôi cũng xin lưu ý, câu chuyện này không những chỉ có trong các Phúc Âm ngoại thư đã kể trên, mà
còn có trong tác phẩm của các thánh Epiphanius, Gregory Nyssa, Eustatius thành Constantinople, và có lẽ
cả thánh Jerome nửa, người mà chúng ta nghĩ là tác giả của Phúc Âm Sinh Nhật Đức Maria; và còn nhiều
tác giả khác, như Nicephorus, Cedrenus, Metaphrastes trong quyển Carmelite Menology, như Canisisu,
Castrius, Cartagenas, Dorlando, và hằng trăm tác giả khác nữa (x P. Trombelli, Life of St. Joseph, Part 1,
chap. 10, về những tác giả đã được đề cập; x. Orsini, The Virgin, Vol. 1, chap. 7).
Một số tác giả đương thời cũng tin sự kiện này là thật, chẳng hạn Ollivier (như đã trích dẫn); Jamar,
Theologia S. Josephi, chap. 6, art. 6; Card. Vives, Summa Josephina, pp. 31-32, n. 231,232; Vitali, Life of St.
Joseph, Bk. 1, chap. 31; và nhiều tác giả khác.
Để củng cố niềm tin này, chúng tôi cũng xin lưu ý, các giáo phụ và các tiến sĩ đã đồng thuận với nhau khi
nói rằng Thánh Giuse đã được chỉ định làm phu quân của Đức Maira bằng một dấu chỉ siêu nhiên, “divino
nutu” (x. Lancellotto, Annali Mariani, An. Virg. 14, n.2). Thánh Gregory Nyssa cũng nói: “Khi tuyển chọn
người bạn đời cho Đức Maria, các thầy tư tế đã bốc thăm, nhờ sự can thiệp và soi sáng của Chúa Thánh



Thần, Thánh Giuse đã được chọn làm phu quân và làm người bảo vệ cho Đức Trinh Nữ (Orat. de hum.
Christi gener.).
Thánh Germanus thành Constantinople cũng nói: “Nhờ một dấu chỉ siêu nhiên và theo lời khuyên của các
tư tế, phu quân của Đức Maria đã được tuyển chọn bằng cách rút thăm (Orat. de Virg. Oblat.).
Nếu như các nhà phê bình thời xưa loại bỏ câu chuyện trên, thì họ sẽ giải thích “dấu chỉ siêu nhiên tỏ cho
biết Thánh Giuse sẽ được chọn làm phu quân của Đức Maria là dấu chỉ nào? Hơn nữa, ngay cả trong Phụng
Vụ, Giáo Hội cũng nói đến vấn đề này là “sự quan phòng khôn tả của Thiên Chú: (kinh nguyện lễ Thánh
Giuse). Vậy thì phải chăng sự can thiệp đầy khôn ngoan và mạnh mẽ của Thiên Chúa trong đường lối kín
nhiệm nhưng tuyệt vời khi đưa Thánh Giuse và Đức Maria đến với nhau trong mối liên kết hôn nhân là ở
chỗ đó?
Hơn nữa, chẳng phải tập tục Giáo Hội vẫn trình bày Thánh Giuse với chiếc gậy nở hoa đó sao? Chúng ta có
thể nhìn thấy hình ảnh này trong những bức họa rất cổ xưa, điển hình là bức họa tại thánh đường Đức
Trinh Nữ tại Viterbo thuộc dòng Tôi Tớ Đức Mẹ. Vì thế, linh mục giáo dư Ballerini đã viết rất hữu lý
(Catholic School, Ser. 2, 3rd year, Vol. 6, pp. 443-444): “Tôi không hiểu tại sao nhiều người lại không ưa
thích cách tuyển chọn người bạn đời cho Đức Maria qua sự kiện một cây gậy trổ hoa các nhiệm lạ. Cuộc
hôn nhân giữa Đức Maria và Thánh Giuse tự thân chưa phải là một phép lạ hay sao? Xưa kia, Thiên Chúa
chưa từng bao giờ tỏ ý muốn của Người qua những sự ngẫu chọn lạ lùng hay sao? Thánh Matthias không
phải đã được chọn vào số các Tông Đồ qua sự ngẫu chọn đó sao? Và không phải nhờ cây gậy nở hoa mà ông
Aaron đã tin mình được gia nhập hàng tư tế hay sao? Chính Thiên Chúa đã phán: “Quem elegero
germinabit virga ejus? – Người nào được Ta chọn sẽ được gậy mình đâm chồi” (Ds 17:20).
Sử thể chim bồ câu xuất hiện cũng hoàn toàn có thể hiểu được; xét rằng chính các tư tế thời đó vẫn chưa
hiểu biết đầy đủ về Chúa Thánh Thần. Độc giả chắc chắn hiểu rằng trong câu chuyện này, chim bồ câu
không phải là biểu tượng của Chúa Thánh Thần, nhưng là của Đức Trinh Nữ Rất Thánh, người được Thiên
Chúa ban cho Thánh Giuse dưới biểu tượng này.
44 P. La Broise đã viết rất hay (La Santissma Vergine, chap. 4): “Có lẽ nghi thức đính hôn của Đức Maria đã
được cử hành tại chính nơi Đức Trinh Nữ vẫn sống cho đến thời điểm ấy, tại một gian phòng thuộc các tòa
nhà thuộc Đền Thờ.”
Nhiều nhà chú giả hiện nay cho rằng nghi thức đính hôn theo tập tục Do Thái tương đương với lễ cưới, hai
người đã đính hôn với nhau có đầy đủ mọi quyền lợi và nghĩa vụ như hai người đã thực sự kết hôn (x. La
Broise, loc. cit.). Lễ cưới sau đó chỉ là nghi thức mà thôi.
45 Bossuet đã viết rất hay (First Panegyric on St., Joseph): “Đức Maria thuộc về Thánh Giuse, và Thánh
Giuse thuộc về Đức Maria, xét vì hôn nhân của hai vị là hôn nhân đích thực, nên người này hiến thân cho
người kia. Nhưng hiến thân bằng cách nào? Đó là cách mà ở đó, nhân đức trinh khiết hiển thắng! Hai vị
trao phó nhân đức trinh khiết của mình cho nhau, phó thác những quyền lợi của mình cho nahu. Và đó
những quyền lợi gì? Quyền lợi của mỗi người được giữ trọn bật sống trinh khiết. Đức Maria giờ đây có
quyền giữ gìn sự trinh khiết của Thánh Giuse, và ngược lại, Thanh Giuse có quyền gìn giữ sự khiết trinh
của Đức Maria. Vì thế, sự chung thủy cốt yếu của cuộc hôn nhân này hệ tại ở việc bảo toàn đức khiết tịnh
của Đức Maria và Thánh Giuse. Đó là lời hứa hợp nhất hai Ngài; là kế ước ràng buộc hai Ngài.
“Đó là vấn đề hai người trinh khiết liên kết với nhau để muôn đời sở hữu nhau bằng sự đáp ứng khát vọng
sống khiết trinh. Theo tôi, Đức Maria và Thánh Gise giống như hai ngôi sao tiếp gặp nhau qua trung gian
ánh sáng mà hai Ngài giải chiếu cho nhau và nối kết với nhau.”
Thánh Augustine nói rằng: “Sự ràng buộc của cuộc hôn nhân này rất vững vàng và bền bỉ vì những lời Đức
Maria và Thánh Giuse tuyên thệ không thể bị vi phạm, đơn giản chỉ vì cả hai đề rất mực thánh thiện.”
46 Cuộc hôn nhân đích thực này hoàn toàn đáp ứng được điều cốt yếu của hôn nhân. Theo thánh Tiến Sĩ
Thiên Thần, điều cốt yếu của hôn nhân “hệ ở mối hợp nhất giữa các tâm hồn, qua đó, người vợ và người
chồng cùng có trách vụ bảo toàn sự trung thành của nhau” (p. 3, q. 29, art. 2).



Rõ ràng, hôn nhân nhất thiết liên quan đến thân xác, thực vậy, hôn nhân chủ yếu liên quan đến thân xác để
lòng trung thành của hai phía được tuân hành. Tuy nhiên, như trên đã thấy, Bossuet đã nói rằng, đối với
Đức Maria và Thánh Giuse, thì cuộc hôn nhân và sự trung thành của hai Ngài liên quan đến việc bảo toàn
nhân đức trinh khiết cho nhau bằng mo65g lòng ân cần thánh thiện.
Hơn nữa, như chúng ta đã biết, thánh Tiến Sĩ Thiên Thần đã xác định điều cốt yếu của hôn nhân chính là
mối hợp nhất bất khả phân ly giữa hai tâm hồn, và quả thật, chưa bao giờ, và sẽ không bao giờ có một cuộc
hôn nhân nào được Thiên Chúa chúc phúc, một cuộc hợp nhất đằm thắm và bất khả phân ly nào giữa hai
tâm hồn có thể sánh được với cuộc hôn nhân giữa Đức Maria và Thánh Giuse; và cũng chẳng có phu phụ
nào lại bảo toàn được sự chung thủy hỗ tương hoàn hảo như thế. Thánh gia thực sự có hai cuộc hợp nhất
chính yếu: cuộc hợp nhất giữa Đức Maria và Thánh Giuse, và cuộc hợp nhất giữa Ngôi Lời và nhân tính của
Người. Cuộc hợp nhất thứ nhất là tiền tấu khúc trực tiếp cho mầu nhiệm Ngôi Lời Nhập Thể, là biểu trưng
rất mất thiết, rất hoàn hảo và là sự chuẩn bị tích cực cho mầu nhiệm Nhập Thể. Qua cuộc hợp nhất hôn
ước, Đức Maria và Thánh Giuse đã vô tình chuẩn bị mọi sự, nhưng đặc biệt là tâm hồn hai Ngài, cho sự hợp
nhất tuyệt vời giữa Thiên Chúa và nhân loại. Những chương trình chính xác Thiên Chúa dành cho cuộc
hôn nhân giữa Đức Maria và Thánh Giuse tuy vẫn kín ẩn đối với hai Ngài, tuy nhiên, không một thụ tạo
nào đã từng được tham gia một cách hoàn hảo vào các chương trình mầu nhiệm diệu kỳ ấy như thế. Lòng
phó thác của hai Ngài không chút đắn đo, và tình yêu của hai Ngài không biết đến giới hạn.
Chương trình của Thiên Chúa là gì? Đó là cuộc hôn ước của Ngôi Lời với nhân tính của Người sẽ được viên
toại dưới bóng mát cuộc hôn nhân rất thánh thiện giữa Đức Maria và Thánh Giuse. Thiên Chúa tử muôn
đời đã quyết định ban Con Một của Người cho trần gian, nhưng chỉ ban qua cuộc hôn nhân này mà thôi; và
vì cuộc hôn nhân ấy tuyệt hảo đến mức đưa Thiên Chúa đến cho chúng ta, nên chúng ta hãy cảm mến tri
ân, đồng thời, hãy tỏ niềm tôn kính và yêu mến cao độ đối với Thánh Giuse.
Thực vậy, mặc dù Thánh Giuse không phải là thân phụ của Chúa Giêsu vể phương diện thể lý; tuy nhiên,
chúng ta vẫn thực sự mang ơn Thánh nhân về điểm này, vì nếu như Ngài không có một nhân đức trinh
khiết hoàn hảo và sự tận hiến thành tâm cho Thiên Chúa, thì Con Thiên Chúa có lẽ đã không muốn đầu
thai trong cung lòng của Đức Trinh Nữ Maria Rất Thánh, vì chỉ có cách đầu thai đồng trinh mới xứng hợp
với Thiên Chúa mà thôi.
Ôi, Đôi Bạn tuyệt vời! Nhờ có đức trong sạch và tình yêu hoàn hảo luôn tăng bội của hai Ngài dành cho
nhau, nên hai Ngài đã xin được và đã ban cho chúng ta Ngôi Lời Nhập Thể, Đấng Cứu Độ chúng ta. Thật là
một mầu nhiệm khôn tả của nhân đức trinh khiết và sự bội sinh nhờ nhân đức ấy nơi cuộc hôn nhân của
Đức Maria và Thánh Giuse! Đó thực sự là hình ảnh hoàn hảo, chỉ sau hình ảnh của Ngôi Lời Nhập Thể, của
sự hợp nhất giữa Chúa Giêsu và Giáo Hội – một cuộc hợp nhất hoàn toàn thanh khiết, tín trung cao vời và
đem lại kết quả vô cùng diệu kỳ, trong đó, cả hai đề muốn chịu đau khổ cho nhau. Chúa Giêsu muốn hiến
thân cho Giáo Hội, và Giáo Hội muốn hiến thân cho Chúa Giêsu, đặc biệt là qua các vị tử đạo.
Hỏi thử Chúa Giêsu đã kết hợp với những linh hồn nào sâu xa và thắm thiết cho bằng với Đức Maria và
Thánh Giuse, hoặc những linh hồn nào đã nhờ Chúa Giêsu mà được kết hợp mật thiết với nhau hơn thế?
Thực vậy, Chúa Thánh Thần là mối liên kết tuyệt vời vô song giữa Chúa Giêsu, Đức Maria và Thánh Giuse;
và Người không bao giờ thực hiện một cuộc liên kết nào giữa Chúa Giêsu và các linh hồn tuyệt vời tương tự
như vậy nữa.
Chúng ta hãy hướng tâm trí cao hơn. Nơi Ba Ngôi Rất Thánh, Chúa Cha và Chúa Con kết hợp với nhau
nhờ Chúa Thánh Thần trong cuộc hợp nhất vô cùng hoàn thiện. Ôi, Thánh Thần Tình Yêu hằng hữu rất
đáng kính thờ! Chính Chúa là mối liên kết rất cần thiết và vô cùng hoan lạc này! Chính tình yêu của Chúa
đã tạo nên mối liên kết hôn nhân giữa Đức Maria và Thánh Giuse, và chính Chúa là Đấng hiện diện trong
mọi cuộc hợp nhất hôn nhân thánh thiện để liên kết những phu phụ, để khơi động họ trong tình yêu và
hiến thân cho nhau, ban cho sự hiến thân và tình yêu của họ một phần sự kiên vững và nồng nàn của Chúa.
Tuy nhiên, sự hiện diện của Chúa trong trường hợp của Đức Maria và Thánh Giuse thắm thiết và hoàn
thiện biết bao (x. Surve, Le Culte de S. Joseph, Elevat. 5, p. 1).



Vì vậy, giờ đây, nếu suy nghĩ về những lời Chúa nói với Thánh Giuse, độc giả sẽ biết trân trọng sự linh
thánh và lấy làm vui mừng vì sự ngọt ngào trong đó.



CHƯƠNG 18: Hành Trình Của Đôi Bạn
Thánh Từ Jerusalem, Và Khi Về Đến

Nazareth

Trước giờ khởi hành, Đức Maria xin Thánh Giuse ban phép lành cho Mẹ. Đức
Maria làm như thế vì Mẹ rất coi trọng vẻ đẹp của nhân đức khiêm nhượng, nhân
đức luôn thể hiện trong tất cả những công việc của Mẹ. Vì cũng rất khiêm
nhượng, và đồng thời lại ý thức sâu xa về những công trạng của Đức Maria, nên
Thánh Giuse không muốn thuận theo thỉnh nguyện của hiền thê; và do đó, xảy
ra một cuộc tranh luận lành thánh giữa hai người. Vì không sao thuyết phục
được Đức Maria bỏ ý định kia, nên Thánh Giuse đã chúc lành cho hiền thê;
nhưng đồng thời, Ngài nài xin Thiên Chúa trào đổ phúc lành thần linh của chính
Người xuống cho Mẹ.

Đôi bạn thánh lên đường trong hân hoan vì tin rằng các Ngài đang thực thi
thánh ý Thiên Chúa. Hai Ngài đi bộ, dẫn theo một con vật chở số hành lý ít ỏi.
Thánh Giuse thật đau lòng khi nhận ra chỉ vì cảnh nghèo mà Ngài không sao
làm vơi được nỗi nhọc nhằn, lại càng không thể chu cấp nổi các tiện nghi trong
cuộc hành trình cho Đức Maria, và Ngài đã bày tỏ những cảm xúc ấy với Đức
Maira. Đức Trinh Nữ Rất Thánh đã trấn an Thánh Giuse, cho biết mình rất mãn
nguyện và hạnh phúc vì được sống trong cảnh nghèo nàn. Mẹ Rất Thánh chỉ
khao khát một điều: đó là chiếm hữu được những kho tàng ân sủng của Thiên



Chúa. Đức Maria nói với Thánh Giuse: “Xin Tôn huynh hãy an lòng, bởi vì càng
túng nghèo về vật chất thì chúng ta càng được Thiên Chúa ban dư đầy những
phúc lành thiêng liêng, và chúng ta sẽ càng trở nên đẹp lòng Thiên Chúa.”
Những lời của vị hiền thê thanh sạch và yêu dấu đã trở nên một nguồn an ủi rất
lớn lao đối Thánh Giuse.

Hai nhân vật cao trọng nhất trần gian, nhưng lại chẳng được một ai biết đến,
đang hành trình trong cản túng thiếu và gian truân. Các Ngài hoàn toàn lẻ loi
trên đường. Rất đông thiên thần biểu lộ niềm tôn kính hai Ngài và tấu lên một
giai điệu mừng Đức Trinh Nữ Rất Thánh. Chỉ mình Đức Maria nghe được
những giai điệu thiên đàng mà thôi. Có những lần hai vị dừng chân nghỉ ngơi,
một đàn chim đã bay đến và vang hót líu lo. Thiên Chúa đã an bài như thế để an
ủi Thánh Giuse, Ngài rất đỗi kinh ngạc khi chứng kiến hiện tượng ấy. Cả Đức
Maria và Thánh Giuse đều nhân cơ hội ấy mà ca ngợi Thiên Chúa về lòng đại
lượng của Người.

Một lần kia, Thánh Giuse đề nghị hiền thê yêu dấu hát lên một vài thánh thi
để chúc tụng Thiên Chúa, vì dường như đàn chim cũng đang gọi mời Đức Maira
hãy làm như thế. Đức Maria đã đồng ý và cất tiếng ca ngợi Đấng Tạo Hóa, tán
dương những kỳ công quyền năng của Người. Các thiên thần hết sức thán phục
– và Thánh Giuse của chúng ta lại càng thán phục hơn nữa! Ngài hoàn toàn được
ngất ngây trong một quãng thời gian.

Khi tỉnh lại, thấy Đức Maria đang cầu nguyện, Thánh nhân liền nói: “Ôi bồ
câu của tôi, hiền thê của tôi! Đức Nữ đã đem đến cho tôi một niềm vui khôn xiết
bằng những thánh thi, những thánh thi Đức Nữ đã hát lên thật sốt sắng để kính
dâng Thiên Chúa của chúng ta. Tôi càng ngày càng ngỡ ngàng trước kho tàng ân
sủng Thiên Chúa đã trào đổ xuống cho Đức Nữ. Ở nơi Đức Nữ, lòng đại lượng
của Thiên Chúa đã tìm được một đáp ứng tình yêu sinh động. Tôi muốn được
mãi mãi liên kết với Đức Nữ để dâng lời tạ ơn và chúc tụng Thiên Chúa vì Người



đã ban dư tràn cho Đức Nữ vô vàn ân sủng và phúc lộc nhường ấy. Xin Đức Nữ
cũng hãy tán tụng Thiên Chúa thay cho tôi, vì Người đã kén chọn tôi giữa bao
người để ban cho tôi đặc ân làm người đồng hành đầy hoan lạc và rất đáng ước
mong của Đức Nữ.”

Khi nghe những lời ấy, Đức Trinh Nữ Rất Thành liền hạ mình. Đức Maria
nhận mình là nữ tì thất hèn nhất và qui hướng mọi lời ca ngợi về một mình
Thiên Chúa. Mẹ nói rằng: “Thưa Đức Giuse, nếu như Tôn huynh nhìn thấy và
thán phục điều chi tốt lành nơi tôi, xin Tôn huynh hãy hiểu cho tất cả đều là
hồng ân Thiên Chúa. Thiên Chúa đã ban cho tôi chỉ vì lòng đại lượng của Người,
chứ không phải vì công trạng của tôi. Mỗi khi nhận ra bất cứ ân sủng nào ở nơi
tôi, xin Tôn huynh hãy lập tức dân lời ngợi khen Thiên Chúa là Đấng ban phát
mọi ân huệ tốt lành. Thiên Chúa là Đấng vô lượng vô biên, vô cùng quảng đại
đối với tất cả các thụ tạo, nhưng cách riêng với tôi, thụ tạo hèn kém và bất xứng
nhất của Người.” Thánh Giuse không những ngạc nhiên, mà còn vô cùng hạnh
phúc khi được nghe những lời của hiền thê yêu dấu; hạnh phúc vì các ân huệ của
Đức Maria và hạnh phúc vì Đức Maria có một nhân đưc khiêm nhượng cao vời.
Thánh nhân nhận ra ở nơi Đức Maria có một nhân đức khiêm nhượng thật thẵm
sâu.

Khi được cùng với Đức Maria hành trình, tân hồn Thánh Giuse tràn ngập
một tình yêu hân hoan đối với Thiên Chúa. Ân sủng Ngài được lãnh nhận thực
sự là một ân sủng tuyệt vời. Tuy nhiên, trong chương trình Thiên Chúa, Thánh
nhân sẽ còn được lãnh nhận một hồng ân cao quý hơn nữa, một hồng ân vô cùng
trọng đại mà khả năng của Ngài thực sự không thể nào tưởng tượng hoặc hiểu
thấu. Ngôi Lời Nhập Thể sẽ được ủy thác cho Ngài chăm sóc và sẽ tùng phục
Ngài – đó quả thật là một hồng ân cao vời và chắc chắn vượt trên mọi trí hiểu
nhân loại!

Khi về đến Nazareth, đôi bạn thánh không tìm được cách nào cho bớt mệt.



Thánh Giuse quyết định về thẳng ngôi nhà nhỏ bé của Đức Maria. Việc này cũng
dễ dàng, nhưng khi đến nơi thì trời đã khá muộn. Trước tiên, Đức Maria và
Thánh Giuse cám tạ ngợi khen Thiên Chúa đã hướng dẫn các Ngài về đến chốn
này và đã phù trợ suốt quãng hành trình. Ngôi nhà nhỏ bé không có chút gì là
tiện nghi, và cảnh nghèo khó nhất định sẽ là vị khách của hai Ngài đêm hôm ấy.
Đôi bạn thánh lót dạ bằng một ít bánh mì đem theo, và tìm được một ít nước lã
để giãn khát. Đức Maria vui mừng về tất cả điều ấy vì Mẹ thực tâm mộ mến đức
nghèo. Mẹ ái ngại khi thấy Thánh Giuse giữa nỗi gian truân, nên nói với Ngài
những lời khích lệ và an ủi. Đối với Thánh Giuse, những lời của Đức Maria có
sức bổ dưỡng còn hơn cả những bữa ăn thịnh soạn nhất. Thánh nhân cho Đức
Maria biết những lời ấy đã củng cố và nâng đỡ Ngài rất nhiều, và lúc ấy, hai vị
lại hiệp lời chúc tụng Thiên Chúa.

Đức Maria và Thánh Giuse bắt tay dọn dẹp nhà cửa. Thánh Giuse mời hiền
thê yêu dấu chọn lấy gian phòng nào vừa ý để nghỉ ngơi và cầu nguyện. Với lòng
khiêm nhượng, Đức Trinh Nữ Rất Thánh không muốn chọn theo ý riêng, mặc
dù ngôi nhà này thực sự là của Mẹ. Trái lại, Mẹ đã xin Thánh Giuse chỉ định một
gian phòng cho Mẹ, viện cớ rằng Thánh nhân là gia trưởng nên phải điều hành
mọi sự trong nhà. Vì vậy, Thánh Giuse đã chia một phòng cho Đức Maria;
Thánh nhân cũng chọn một phòng cho mình; phòng thứ ba, Ngài định sửa dọn
thành xưởng mộc. Gian phòng này hơi thấp hơn các phòng khác một chút.47 Còn
phòng thứ tư nhỏ hẹp thì thích hợp để làm nhà bếp.

Đức Maria biểu lộ sự thuận ý hoàn toàn với việc sắp đặt của Thánh Giuse, và
sau một cuộc trao đổi khá lâu với phu quân để làm vinh danh Thiên Chúa, Mẹ
đã xin phép được lui về nghỉ ngơi. Đức Maria đã trở lui sau khi thỏa thuận với
Thánh Giuse ngày hôm sau sẽ tiếp tục bàn thảo các chi tiết ổn định cho nếp
sống thường nhật. Thánh Giuse cũng về nghỉ đêm. Bởi vì không có sẵn một vật



dụng gì cả, nên hai vị đều ngủ dưới nền nhà. Từ Jerusalem, đôi bạn thánh chỉ
đem theo những đồ nghề rất cần thiết cho Thánh Giuse mà thôi.

Đức Trinh Nữ Rất Thánh Maria đã thức hầu như trắng đêm để cầu nguyện.
Thánh Giuse vì mệt mỏi nên ngủ ngon. Thiên thần của Thánh nhân hiện đến và
xác nhận thánh ý Thiên Chúa muốn các Ngài sống trong cảnh nghèo khó, và các
Ngài đừng nên bỡ ngỡ về điều ấy. Thiên Chúa sẽ lo liệu để các Ngài có đầy đủ
những gì cần thiết, nhưng không dư thừa. Bằng sự lao nhọc của bản thân, Thánh
Giuse sẽ chu cấp cho Ngài cũng như cho hiền thê của Ngài. Càng ngày Thánh
nhân càng biết ơn Thiên Chúa vì đã ban cho Ngài một tặng ân tuyệt hảo là Đức
Maria, một người bạn tri kỷ thánh thiện và xứng đáng.

Trời vừa rạng sáng, Thánh Giuse đã thức giấc, và sau phần kinh nguyện
thường lệ, Ngài cảm thấy bị tình yêu thôi thúc muốn đến gặp ngay hiền thê rất
thanh sạch của mình. Trong lòng Thánh Giuse nổi lên một cảm giác bồn chồn vì
Đức Maria vẫn chưa ra khỏi phòng, nhưng Thánh nhân không dám lên tiếng gọi.
Trong lúc chờ đợi, Thánh nhân lo liệu sắp đặt xưởng mộc nhỏ bé với những món
đồ nghề được Ngài đem theo.

Sau khi đã sắp xếp đâu vào đó, Thánh Giuse trở vào tìm hiền thê. Biết Đức
Maria vẫn còn trong phòng, Ngài đến gần cửa và muốn tìm hiểu nguyên nhân.
Lúc ấy, Thánh Giuse cảm thấy nóng ruột, Ngài muốn gặp và nói chuyện với Đức
Maria, không thể trì hoãn thêm nữa.

Qua các khe hở trên cánh cửa, Thánh Giuse nhìn thấy gian phòng tràn ngập
trong ánh sáng thiên đàng. Thánh nhân cảm nhận một mùi thơm phảng phất
trong không khí, và đồng thời, cảm nghiệm được một niềm an ủi nội tâm rất sâu
xa. Rõ ràng hiền thê rất thánh của Ngài đang được thông hiệp với Thiên Chúa;
vì thế, Thánh nhân đã vội vã rút lui.

Từ đó về sau, Thánh Giuse không bao giờ đến gần gian phòng của Đức
Maria như thế nữa. Ngài luôn luôn để yên tĩnh, bởi vì e ngại có thể làm phiền hà



cho hiền thê của Ngài trong lúc đang cầu nguyện. Dù mong nhớ da diết, muốn
gặp mặt và nói chuyện với hiền thê yêu dấu đến mấy đi nữa, Thánh Giuse vẫn
nhẫn nại chờ đợi cho đến khi chính Đức Maria đến với Ngài, chứ Ngài không
chủ động gọi. Thánh nhân vui mừng khi thấy Đức Maria được hoan lạc và hạnh
phúc trong Thiên Chúa. Đồng thời, với tinh thần ganh đua lành thánh, Ngài
thường tự nhủ: “Ôi, Đức Nữ ắt hẳn vô cùng diễm phúc, vì tỏ ra rất xứng đáng với
những cuộc viếng thăm của Thiên Chúa; Đức Nữ quả thật rất thánh thiện và
trọn lành trong mọi nhân đức.”

Đức Maria ra khỏi phòng, và Thánh Giuse đã chờ sẵn ở đó. Đức Trinh Nữ
Rất Thánh xuất hiện duyên dáng và diễm lệ hơn bao giờ hết. Hết sức ngỡ ngàng,
Thánh Giuse không sao thốt lên được một lời nào để nói với hiền thê yêu dấu.
Đức Maria, rất khiêm nhượng và tế nghị, đã lên tiếng chào kính Thánh
Giusemột cách rất niềm nở. Hai Ngài cùng chúc tụng Thiên Chúa và sau đó bàn
bạc với nhau về những việc liên quan đến các điều cần thiết cho cuộc sống, bởi
vì thực sự hai Ngài hiện đang thiếu thốn mọi sự. Thánh Giuse còn giữ được một
số tiền nhỏ đã kiếm được tại Jerusalem, và với món tiền dành dụm ít ỏi ấy, Ngài
đã đi mua các vật dụng cần thiết cho cuộc sống thường nhật của gia đình.

Những người láng giềng đến chào mừng tân nương thánh thiện, và khi nhìn
thấy Đức Maria trong tình cảnh túng thiếu, một số người đã quảng đại mang
đến những thứ đặc biệt cần thiết. Đức Trinh Nữ đã đón nhận tất cả những của
biếu tặng ấy với tinh thần khiêm tốn và biết ơn; và về sau, Đức Maria đã đáp trả
bằng các món đồ do chính tay Mẹ làm ra. Đức Maria lúc nào cũng tế nhị và niểm
nở tiếp dón các khách đến thăm, nhưng Mẹ rất ít nói. Mỗi lời của Mẹ đều thấm
đượm lòng nhân ái và sự quan tâm. Vì thế, mọi người cảm thấy được thôi thúc
đến với Mẹ và muốn được thưa chuyện với Mẹ thêm nữa.

Lúc đầu, không chút câu nệ, Đức Maria tiếp đón các khách đến thăm, nhưng
về sau, Mẹ dè dặt và cẩn trọng hơ. Những lần ấy, Đức Maria tỏ ra rất mực nhân



ái. Mẹ chỉ khích lệ những cuộc thăm viếng của các phụ nữ thực tâm kính sợ và
yêu mến Thiên Chúa. Mẹ thường nói với họ về những câu chuyện đạo đức.

Sau khi đã đáp ứng những yêu cầu trực tiếp của khách hàng, Thánh Giuse
lập tức trở về với hiền thê yêu dấu. Thánh nhân không thể chịu nổi sự xa cách
quá lâu; chỉ nguyên sự hiện diện của Đức Maria cũng đã là một nguồn an ủi bao
la cho Ngài. Thánh Giuse chu cấp cho Đức Maria những gì cần thiết. Hai Ngài
cùng nhau ca ngợi và chúc tụng Thiên Chúa vì đã lo liệu đầy đủ cho các Ngài.

Cuối cùng Thánh Giuse cũng đã có việc làm. Đức Maria ở nhà và cộng tác
cho sinh kế gia đình. Thiên Chúa đã cho Mẹ Rất Thánh sớm tìm được những
khách hàng cần đến các sản phẩm do Mẹ làm ra. Đôi bạn thánh rất ngạc nhiên
trước sự chăm sóc quan phòng của Thiên Chúa, và không bao giờ ngớt lời ca
tụng Đấng đã tỏ lòng quảng đại và chăm sóc các Ngài bằng một tình yêu như
thế. Đức Maria và Thánh Giuse lúc nào cũng cố gắng đáp trả những ơn lành của
Thiên Chúa; và qua các nỗ lực ấy, tình yêu của hai Ngài đối với Thiên Chúa càng
ngày càng trở nên thắm thiết hơn.

47 Theo La Broise (op. cit., chap. 4), mặt bắc của ngôi nhà Thánh Gia tựa vào sườn một ngọn đồi, [thị trấn
được xây dựng trên ngọn đồi này], và từ đó, trải rộng về hướng nam. Ngôi nhà đơn sơ này có một phòng
chính (ngày nay chúng ta gọi là “Nhà Thánh”), đây là nơi Thánh Gia họp nhau để dùng bữa. Từ gian phòng
này có thể vào hai gian phòng nhỏ hơn, được xây ẩn vào đồi đá, ít là một phần. Một gian là phòng ngủ của
Đức Maria. Thánh Giuse, và về sau, cả Chúa Giêsu, cũng có một nơi riêng trong ngôi nhà này để ngủ nghỉ.
La Broise còn xác quyết xưởng mộ được làm tách hẳn với ngôi nhà theo tập tục địa phương và phải mất
mấy phút để đi từ nhà đến xưởng (Ibid.). Trong sách này, Mẹ Maria Cecilia Baij cũng cho biết xưởng mộc
nhỏ ở tách hẳn, nhưng rất gần, nằm bên dưới ngôi nhà, và muốn đến đó, phải ra khỏi nhà và đi thêm chút
nữa. Trong các phần sau của sách này, điều ấy sẽ rõ ràng hơn.



CHƯƠNG 19: Cuộc Sống Của Đức Maria
Và Thánh Giuse Trong Thời Gian Trước

Biến Cố Nhập Thể. Sự Quấy Quất Của Ma
Quỷ

Sau khi đã ổn định những gì cần thiết trong gia đình, Đức Maria và Thánh Giuse
liền ấn định một thời biểu cho các giờ cầu nguyện, làm việc và đàm thoại đạo
đức giữa hai Ngài. Tất cả đều được sắp đặt rất chu đáo và hợp lý, vì Đức Trinh
Nữ Rất Thánh luôn làm việc theo ơn khôn ngoan được nhận lãnh từ sự thần hiệp
thân tình với Thiên Chúa. Tuân hợp thánh ý Thiên Chúa luôn luôn là mối quan
tâm hàng đầu của Đức Maria trong mọi việc.

Vào buổi sáng, hai Ngài cùng đọc một phần sách Thánh Vịnh; sau đó, Thánh
Giuse đi làm việc. Công việc sửa soạn cho bữa ăn trưa không choáng nhiều thời
giờ của Đức Maria, vì thực đơn của Thánh Gia rất đạm bạc. Buổi trưa, hai Ngài
chỉ dùng chút ít canh và một vài trái cây, hiếm khi mới có một con cá nhỏ.
Thỉnh thoảng Đức Maria cũng dọn thêm một món phụ cho Thánh Giuse vì Ngài
phải làm việc nặng nhọc; về phần mình, Đức Maria không dùng đến món ấy.
Đức Maria xin Thánh Giuse đừng yêu cầu Mẹ phải dùng thịt, bởi vì Mẹ không
làm gì nặng nhọc; và do đó, một chút thực phẩm cũng đã vừa đủ. Thánh Giuse
không ép Đức Maria về vấn đề này; Ngài biết hôn thê của mình luôn sống theo
đức khôn ngoan và sự chín chắn.



Một ngày làm việc đã qua, Thánh Giuse vội vã trở về với hiền thê thánh
thiện của mình. Hai Ngài cùng hợp lời tán tụng Thiên Chúa, và sau đó, mới dùng
chút ít của ăn. Trong khi dùng bữa, Đức Maria và Thánh Giuse trao đổi với nhau
về những đề tại ca ngợi Thiên Chúa. Nhiều khi Thánh Giuse được cuốn hút vì
những lời của Đức Maria đến độ quên cả ăn uống. Theo thời biểu đã định, sau
bữa ăn, hai Ngài tạ ơn Thiên Chúa, rồi trao đổi về các đề tài thánh thiện. Thánh
Giuse lúc nào cũng mong đợi giờ phút này để được lắng nghe những lời của hiền
thê rất thánh của Ngài.

Trong những lúc nói chuyện, Thánh Giuse thường thuật lại các điều trước
kia đã xảy đến với Ngài, kể cả những ân sủng Chúa đã ban và tất cả các điều
thiên thần đã tỏ ra cho Ngài trong các giấc chiêm bao. Đức Maria vui sướng lắng
nghe phu quân của mình nói, và nhân đó mà tán dương Thiên Chúa hơn nữa.

Một lần kia, Thánh Giuse nói thêm: “Hỡi hiền thê của tôi, một đàng tôi
muốn cho Đức Nữ biết điều này là giờ đây thiên thần không còn đến thông tin
cho tôi thường xuyên như trước kia nữa. Thực vậy, rất hiếm họa ngài mới hiện
đến; tuy nhiên, tôi rất mãn nguyện với sự an bài của Thiên Chúa về vấn đề này.
Đối với tôi, có được một người tri kỷ như Đức Nữ đây đã là quá đủ để tôi có thể
trao đổi về các ưu phẩm của Thiên Chúa. Trước kia, tôi luôn ước ao tìm được
một người như thế, và thiên thần đã cho biết ước nguyện của tôi sẽ được nhậm
lời. Tuy nhiên, tôi đâu bao giờ nghĩ rằng tôi được may phúc như hiện giờ, đó là
được sống kề bên và được lắng nghe những lời của Đức Nữ, những lời đầy khôn
ngoan của trời cao.”

Đức Maria đã trả lời cho Thánh Giuse một cách khiêm nhượng và thành
kính. Đức Trinh Nữ tán dương lòng tín trung của Thiên Chúa đối với các lời
Người đã hứa; và rồi Mẹ đúc kết: hai Ngài cũng phải tín trung trong tình yêu chí
thiết và trong việc phụng sự Thiên Chúa. Thánh Giuse đã nghiêm chỉnh hỏi Đức
Maria để biết Ngài phải làm gì cho Thiên Chúa. Đức Maria đã khiêm tốn trả lời:



Thiên Chúa sẽ mãn nguyện khi Tôn huynh trung thành phụng sự Người trong
tình yêu và khi Tôn huynh chu đáo hoàn thành thánh ý Người trong mọi sự.

Đức Maria còn nói về các nhân đức một linh hồn phải thực hiện để trở nên
đẹp lòng Thiên Chúa và đón nhận các ân sủng của Người. Những lời của Đức
Maria đã làm cho Thánh Giuse càng thêm nồng nàn yêu mến Thiên Chúa. Thực
vậy, lời của Đức Maria tiềm tàng một thần lực có sức cuốn hút khiến cho tâm
hồn những người lắng nghe không sao cưỡng lại nổi. Nếu như được mặc ý, có lẽ
suốt ngày thâu đêm Thánh Giuse chỉ lắng nghe những lời của Đức Maria, không
còn bận tâm gì đến ăn uống ngủ nghỉ nữa.

Những lúc mỏi mệt rã rời vì công việc, Thánh Giuse tìm đến với Đức Maria
để được an ủi. Một ánh nhìn của hiền thê yêu dấu cũng đủ làm cho Ngài phơi
phới hân hoan. Đức Maria dịu dàng nâng đỡ và khích lệ Thánh nhân hãy chịu
đựng thử thách, rồi nói thêm: “Chỉ mới nói cuyện về Thiên Chúa mà đã đem đến
rất nhiều an ủi, thì hồng phúc thực sự được chiêm ngưỡng và sống thân mật với
Thiên Chúa trong nước của Người sẽ còn mang lại hạnh phúc đến đâu! Vì vậy,
chúng ta hãy khẩn khoản nài xin Thiên Chúa đoái thương sớm ban Đấng Cứu
Độ như lời đã hứa, để nhờ Người, chúng ta xứng đáng được vào nước trời, và ở
đó, muôn đời được hoan hưởng Thiên Chúa.”

Cứ như thế, cuộc đàm đạo của hai vị xoay quanh chủ đề Đấng Cứu Độ sẽ
đến. Tâm hồn Đức Maria cháy bỏng niềm khao khát Đấng Cứu Độ mau đến, và
những khát vọng của Thánh Giuse nhờ đó giờ đây cũng được bừng cháy mãnh
liệt. Đức Maria nói: “Chúng ta hãy cầu nguyện với lòng thành khẩn và với đức
tin sống động, vì Thiên Chúa thích được van nài kêu cầu.” Thánh Giuse kể cho
hiền thê dấu yêu, ngay từ thơ ấy, Ngài đã mong mỏi Đấng Cứu Độ mau đến và
sốt sắng cầu xin theo ý nguyện ấy. Thánh nhân còn giải thích việc thiên thần tỏ
cho Ngài biết Thiên Chúa đã mong muốn và rộng lòng chấp nhận những lời cầu
xin của Ngài.



Tuy từ trước đã biết tất cả những chuyện đó, nhưng Đức Maria vẫn tỏ ra vui
thích khi được nghe Thánh Giuse kể lại, và Mẹ Rất Thánh cảm thấy rất hạnh
phúc về điều ấy. Đức Maria nói: “Chúng ta hãy ráng sức liên lỉ nài xin Thiên
Chúa ban ơn trọng ấy, nhất là vì chính Người đã tỏ ý muốn chúng ta hãy làm
như vậy và đã chấp nhận những lời nài xin của chúng ta.” Thế là Đức Maria và
Thánh Giuse cùng dân những lời nài van lên Thiên Chúa, và quả thật, Thiên
Chúa rất hài lòng với những ước nguyện khát bỏng từ tâm hồn của các Ngài.

Tuy đã được hoan hưởng niềm vui và an ủi dạt dào vì được sống kề bên hiền
thê yêu dấu, nhưng Thánh Giuse vẫn phải chịu đựng rất nhiều thử thách. Nhiều
người đã đến xưởng mộc và chê trách Thánh nhân về cảnh nghèo úng cơ cực,
kết án Ngài đã hoang phí cơ nghiệp của tiền nhân. Họ dùng những lời lẽ gây hấn
và miệt thị. Họ xử với Ngài như một người đần độn, thiểu trí. Thánh Giuse
không đáp lại một lời; Ngài chấp nhận tất cả một cách điềm tỉnh và nhẫn nhục.
Những người kia tưởng Thánh nhân không lên tiếng chỉ vì Ngài đã biết tội lỗi
bản thân. Tuy nhiên, Thánh Giuse vẫn thinh lặng và hiến dâng mọi sự cho Thiên
Chúa.

Chỉ vì yêu mến Thiên Chúa mà Thánh Giuse đã tự trở nên nghèo khó, và
cũng vì mến yêu Thiên Chúa mà Ngài quyết tâm chịu đựng tất cả. Thánh Giuse
đã thuật lại mọi sự cho hiền thê, và Đức Maria đã nâng đỡ Thánh nhân trong
những cơn thử thách, mời gọi Ngài hãy vui mừng dâng những sự ấy lên Thiên
Chúa. Thánh Giuse kể cho Đức Maria nghe tất cả những gì đã xảy ra sau khi
song thân của Ngài qua đời, và vì sao Ngài lại trở nên túng nghèo như thế. Đức
Maria rất vui mừng, và một lần nữa Mẹ lên tiếng ủi an người phu quân thánh
đức.

Thực ra, Thánh Gia thỉnh thoảng cũng lâm cảnh hết sạch tiền bạc và thực
phẩm. Thánh Giuse khổ sở vì không thể chu cấp cho hiền thê của Ngài ngay cả
các nhu cầu cần thiết cho cuộc sống. Đức Maria luôn cổ võ và khích lệ Thánh



Giuse hãy hân hoan, chứ đừng buồn phiền. Thánh Giuse vô cùng thán phục
nhân đức cao vời của hiền thê, và nhờ những lời của Đức Maria mà Ngài tìm
được ủi an.

Một lần kia, khi đôi bạn thánh tình cờ không còn lương thực và lúng túng
chưa biết phải làm thế nào, Đức Maria đã mời Thánh Giuse vào bàn; sau đó, Mẹ
cũng ngồi xuống và nài xin Thiên Chúa hãy vì lòng từ ái của Người mà ban an ủi
cho Thánh nhân là người đã chịu gian khổ vì cảnh nghèo túng và vì nhu cầu
khẩn thiết của cuộc sống gia đình. Thế rồi, Đức Maria bắt đầu nói về sự uy nghi
và vinh quang của Thiên Chúa. Mẹ nói với một lòng sốt sắng cao độ, đến nỗi
Thánh Giuse được ngất trí vì vui mừng. Chính Đức Maria cũng xuất thần, và cả
hai vị được ở trong tình trạng cao với ấy suốt một hồi lâu. Thiên Chúa đã cho
Đức Maria và Thánh Giuse cảm nếm sự đáng mến và ngọt ngào của Người, đến
nỗi khi cuộc xuất thần kết thúc, hai Ngài đều mãn nguyện như đã được hưởng
dùng những mỹ vị cao lương. Nhân dịp ấy, Đức Trinh Nữ Rất Thánh đã giúp
lương quân của Mẹ xác tín rằng, những khi Thánh Gia lâm cảnh thiếu thốn các
nhu cầu thiết yếu cho cuộc sống là những dịp thực sự đáng vui mừng, vì chính
Thiên Chúa sẽ cho các Ngài được nên sung túc nhờ những ân huệ của Người.

Càng ngày Thánh Giuse càng bỡ ngỡ trước lòng nhân lành và đại lượng của
Thiên Chúa, cũng như về sự thánh thiện của Đức Maria. Thánh nhân tâm tín
Thiên Chúa đã vì Đức Maria mà tỏ lòng quảng đại với Ngài. Đôi khi, Chúa cũng
soi động cho một số người đem đến biếu xén những thứ các Ngài cần đến. Các
Ngài cũng thấy trên bàn ăn chất đầy những thực phẩm, hoặc bánh mì hoặc trái
cây do một vị thiên thần mang đến. Tuy nhiên, trường hợp này chỉ xảy ra khi
nào Đức Maria và Thánh Giuse không còn cách nào để xoay sở. Mỗi khi điều
này xảy ra, các Ngài lại dùng cả ngày để liên lỉ chúc tụng và tạ ơn Thiên Chúa.

Đức Maria và Thánh Giuse cứ thế tiến nhanh trên đường nhân đức, sống an
vui trong cảnh nghèo khó, càng ngày càng khiêm nhượng hơn trước thánh nhan



Thiên Chúa, và đồng thời, vâng phục nhau một cách mau mắn. Quả thật, trên
mọi phương diện, Đức Maria đều tỏ ra siêu vượt, đến độ các thiên thần hầu cận
vô cùng thán phục. Nhiều lần, sau khi trao đổi về các ưu phẩm của Thiên Chúa,
tâm hồn Thánh Giuse và Đức Maria đã bừng lên ngọn lửa yêu mến Đấng Tạo
Hóa, đối tượng tối chung của mọi tư tưởng, lời nói và việc làm của hai Ngài.
Thật khó nói được tình yêu Thiên Chúa và các nhân đức của Thánh Giuse – nhờ
các cuộc trao đổi với Đức Maria 48 – đã tăng triển vượt bậc như thế nào. Thánh
Giuse nhìn nhận mọi hồng phúc của Ngài đều phát nguyên từ Thiên Chúa; và vì
thế, Ngài không ngừng dâng lên những lời cảm tạ; trong khi từ trời cao Thiên
Chúa cũng trào đổ càng ngày càng nhiều phúc lộc xuống cho Thánh nhân.

Mặc dù nghèo khó, nhưng đôi bạn thánh vẫn không cắt giảm phần bố thí.
Mỗi khi lãnh được tiền công cho công việc đã hoàn thành, các Ngài luôn luôn
vui vẻ chia phần cho những người nghèo khó. Đức Trinh Nữ Rất Thánh không
bao giờ đích thân nhận tiền công cho các công việc tay mình thực hiện. Mẹ thích
để Thánh Giuse nhận láy và tùy ý sử dụng. Mẹ chỉ xin Ngài hãy dành ra ít nhiều
để bố thí. Vì rất thích thi ân, nên Thánh Giuse luôn sẵn lòng làm theo thỉnh
nguyện của hiền thê.

Mỗi khi kiếm được một món tiền, bao giờ Thánh Giuse cũng vui mừng dành
phần cho những người nghèo khó và chỉ giữ lại chút ít, đủ dùng cho cuộc sống.
Đôi bạn thánh thực hiện việc thi ân với ý nguyện muốn làm đẹp lòng Thiên
Chúa và khẩn xin Người nhân lành sớm ban Đấng Cứu Độ cho trần gian. Hai
Ngài cầu nguyện và giữ chay cũng theo ý nguyện ấy, vì biết những điều đó rất
đẹp lòng Thiên Chúa; và vì vậy, Người sẽ tuôn đổ các ân sủng. Sự trọn lành luôn
thống trị mọi hoạt động của Đức Maria và Thánh Giuse. Trong mọi sự, các Ngài
phụng sự Thiên Chúa một cách trung thành, luôn tìm kiếm thánh ý, sở nguyện
và vinh quang của Người. Ngược lại, Thiên Chúa cũng ban những dấu chỉ rõ



ràng, chứng tỏ Người rất thỏa nguyện với việc phụng sự và các công việc của các
Ngài.

Kẻ thù đối nghịch là Satan rất căm hờn về điều ấy. Hắn cuồng nộ với Thánh
Giuse và hiền thê của Ngài. Hắn không thể chịu nổi khi thấy trên trần gian có
những vầng sáng rạng rỡ như thế, vì các quyền lực của hắn bị tiêu tan thảm hại
trước nhân đức siêu vời của hai thụ tạo thánh thiện này. Tuy nhiên, điều làm hắn
cay cú nhất chính là tình yêu Thiên Chúa mãnh liệt đang hiển trị trong tâm hồn
của hai vị. Hắn lãnh đủ những thất bại nặng nề trước nhân đức khiêm nhượng,
thanh khiết, và khổ hạnh của hai vị; hắn không dám bén mảng đến gần Đức
Maria và Thánh Giuse, vì có một quyền năng siêu việt kìm giữ hắn lại. Điều ấy
càng làm cho hắn uất ức. Tên quỷ giảo quyệt nghĩ cách để làm cho đôi bạn thánh
bất hòa với nhau. Hắn tự nhủ: “Một khi đức ái tương trợ giữa họ đã bị đảo điên,
ta sẽ dễ dàng đạt được những ý đồ của ta.” Để hoàn thành mưu đồ ấy, hắn đã xui
xiểm một số láng giềng chống lại Đức Maria và Thánh Giuse.

Lòng ganh ghét đã nẩy sinh nơi những người láng giềng khi họ nhìn thấy
cảnh hòa hợp và yêu thương giữa Đức Maria và Thánh Giuse. Vì thế, những
người này thường xuyên đến gặp Thánh Giuse và cố sức khích động Thánh nhân
bất hòa với hiền thê của Ngài. Họ nói với Thánh Giuse rằng vợ Ngài sống quá
kín đáo, chẳng làm được việc gì cả, mà cũng chẳng quan tâm đến Ngài, không
mau mắn phục vụ Ngài.

Bị đam mê xui dẫn, những kẻ gièm pha mù quáng kia cố sức làm Thánh
Giuse phải lưu tâm đến những điểm mà họ cho là Đức Maria đã sai phạm. Họ tố
cáo thật dữ dội và ra sức khích động để Thánh Giuse tưởng đó là thật và nổi giận
với hiền thê của Ngài. Thánh Giuse đã đối lại những lời công kích của họ bằng
những lời ca ngợi Đức Maria khiến họ phải bẽ mặt và ma quỷ đành chịu thất bại.
Sau sự việc ấy, những người ấy không còn dám hó hé gì về vấn đề này nữa.

Cũng có một số người đến gặp Đức Maria và nói xấu Thánh Giuse, với dụng



ý làm cho Mẹ chán ghét Ngài. Đức Maria rất sáng suốt, Mẹ thấu rõ những điều
ấy. Qua những câu trả lời của mình, Đức Maria làm cho các người vu khống
không những phải xấu hổ mà còn cảm thấy hối hận về các sai lỗi của họ. Thán
phục trước nhân đức, sự khôn ngoan và thánh thiện của Đức Maria, những
người ấy đã sám hồi và thay tâm đổi tính. Ma quỷ càng đâm ra cuống cuồng và
phẫn uất hơn nữa. Hắn điên tiết cuồng nộ vì Đức Trinh Nữ Rất Thánh đã dùng
nhân đức của Mẹ để làm cho hắn trở nên yếu sức. Hắn cố gắng làm cho Đức
Maria bị dao động, nhưng không sao làm nồi. Ngược lại, hắn càng bị hoang
mang. Ma quỷ không thể hiểu vì sao Đức Maria lại có một quyền năng uy lực
trên hắn như thế. Hắn thấy Đức Maria chỉ là một thụ tạo bình thường như mọi
người. Hắn không biết gì về uy quyền siêu nhiên hoặc ân sủng sung mãn tô điểm
nơi linh hồn Mẹ.

Mỗi khi biết kẻ thù đang điên cuồng chống đối mình và phu quân của mình,
Đức Maria thường khiêm nhượng đến thông báo cho Thánh Giuse để Ngài thận
trọng trước các mưu mô xảo quyệt của kẻ thù. Hai vị gia tăng lời cầu nguyện, giữ
chay và làm các việc đạo đức trong tinh thần khiêm nhượng để vô hiệu hóa
mãnh lực của kẻ địch. Các nỗ lực ấy đã đẩy ma quỷ đến chỗ thảm bại, và tăng
thêm công phúc cho các Ngài.

Những khi lao nhọc vất vả, Thánh Giuse thường đến gặp và yêu cầu Đức
Maria vui lòng hát lên một khúc hát ca ngợi Thiên Chúa, và nhờ đó, Ngài bớt
được nỗi nhọc nhằn. Đức Trinh Nữ Rất Thánh sẵn lòng chiều theo thỉnh cầu của
phu quân. Mẹ hát lên những thánh vịnh tán tụng Thiên Chúa, du dương đến nỗi
Thánh Giuse thường được ngất trí.

Một lần kia, Thánh nhân tâm sự với Đức Maria: “Hiền thê của tôi ơi, tiếng
hát của Đức Nữ có sức ủi an mọi tâm hồn đau khổ! Nhờ đó, Đức Nữ đã đem lại
cho tôi một niềm an vui dạt dào! Nỗi nhọc nhằn của tôi được thanh thản! Thật là
một hoan lạc tràn trề cho tôi khi được nghe Đức Nữ nói chuyện hoặc ca hát!



Như Đức Nữ đã biết, một ánh nhìn của Đức Nữ đã đem lại an vui, thì thanh âm
– trong lời nói hoặc tiếng ca của Đức Nữ - còn đem lại hoan lạc biết bao nhiêu
nữa. Làm sao tôi có thể đáp đền lòng nhân lành của Thiên Chúa vì Người đã ban
cho tôi một ân phúc trọng hậu nhường ấy!”

Những lời ấy của Thánh Giuse – đối với Đức Trinh Nữ Rất Thánh – là một
dịp để Mẹ ca ngợi Thiên Chúa hơn nữa, vì Người là nguồn mạch mọi sự tốt lành.
Đức Maria đã thôi thúc phu quân của Mẹ hãy yêu mến Thiên Chúa mội ngày
một hơn để nhờ đó mà trở nên xinh đẹp trước ánh mắt của Người. Đức Maria
tâm sự với Thánh Giuse: “Thiên Chúa đã trào đổ những hồng ân ấy xuống cho
linh hồn tôi cốt để Tôn huynh được an ủi và thư giãn trong những cơn gian
truân thử thách.” Tình yêu và lòng tri ân của Thánh Giuse đối với Thiên Chúa
liên tục tiến triển; đồng thời, càng ngày Thánh nhân càng thán phục các nhân
đức nơi hiền thê rất thánh thiện của Ngài.

48 Thánh Francis de Sales giải thích điều ấy như sau (Treatises 19, n. 4): “Ôi, cuộc hợp nhất giữa Đức Maria
và Thánh Giuse vinh hiển là một cuộc hợp nhất diễm phúc biết bao! Đó là cuộc hợp nhất cho Thánh Giuse
được thông phần mọi tặng ân của Hiền Thê dấu ái của Ngài và giúp Ngài thăng tiến trên đường trọn lành
một cách diệu kỳ. Đực vậy là nhờ Thánh nhân luôn kết hợp với Đức Maria, và vì Đức Maria có mọi nhân
đức, đạt đến mức siêu việt hơn hết mọi tạo vật. Vì thế, Thánh Giuse vinh hiển cũng được nên giống Đức
Maria hơn hết. Như một tấm gương quay về hướng mặt trời thì trực tiếp đón nhận các tia sáng, trong khi
những tấm gương đặt đối diện với tấm gương thứ nhất thì đón nhận các tia sáng phản chiếu từ tấm gương
ấy; tuy nhiên, vào một lúc nào đó, các tia phản chiếu ấy cũng sáng rõ và hoàn hảo đến mức khó mà phân
biệt được tấm gương nào tiếp nhận trực tiếp ánh sáng từ mặt trời. Đức Maria như tấm gương vô tì vết tiếp
nhận các tia sáng của Mặt Trời Công Chính, làm rạng rỡ mọi nhân đức nơi linh hồn của Mẹ đến mức rất
cao vời. Và rồi, các tia sáng ấy được phản chiếu một cách hoàn hảo nơi Thánh Giuse, đến độ Ngài cũng đạt
đến sự hoàn thiện và mức độ các nhân đức như thể của Đức Trinh Nữ vinh quang.”



CHƯƠNG 20: Thánh Giuse Khát Khao
Mong Mỏi Đấng Cứu Độ Mau Đến. Mầu

Nhiệm Ngôi Lời Nhập Thể

Trong tâm hồn Đức Trinh Nữ Rất Thánh, ngọn lửa khát mong Đấng Cứu Độ
bừng cháy càng lúc càng mãnh liệt, và Mẹ đắm đuối mê mải trong lời cầu
nguyện khẩn nài Thiên Chúa cấp thời sai Con Một Người đến. Đức Maria
thường tâm sự với lương quân của mình về nỗi niềm nóng bỏng chờ mong Đấng
Cứu Độ. Với một niềm tin tưởng kiên vững, Thánh Giuse đã cầu xin Thiên
Chúa: “Ôi Thiên Chúa của con, đã đến lúc lời hứa của Chúa phải được hoàn
thành, xin Chúa mau sai Đấng Cứu Độ từ bao đời đợi trông xuống với trần gian,
để dân Chúa và mọi người trên trần gian đang sống trong cảnh nô lệ được ơn
cứu độ. Chúa hãy xem, có bao nhiêu người nhận biết và yêu mến Chúa đâu; vì
vậy, thật là chính đáng khi Chúa sai Đấng Cứu Độ đến để tỏ cho thế gian nhận
biết thánh danh và quyền năng, lòng lành và tình yêu cũng như tất cả những ưu
phẩm thần linh khác của Chúa. Chỉ duy Con Một Chúa mới có thể hoàn thành
được công việc ấy. Chỉ duy Con Một Chúa mới có thể tỏ cho mọi người nhìn
thấy con đường đích thực dẫn về quê trời.”

Sau đó, Thánh nhân quay sang và ngỏ lời với Đức Maria: “Hỡi hiền thê của
tôi, xin hãy liên lỉ kêu cầu, bởi vì Đức Nữ đã được Thiên Chúa dành cho một
lòng sủng ái đặc biệt, lời khẩn nài của Đức Nữ nhất định sẽ được nhậm lời.”



Nghe lời ấy, Đức Maria liền hạ mình, và sau khi đã bộc lộ nỗi niềm khao khát
của mình, Mẹ ngỏ lời với Thánh Giuse: “Chúng ta hãy đồng tâm cầu nguyện.
Chúng ta hãy tiếp tục cầu nguyện cho đến khi lời van nài của chúng ta được
chấp nhận. Thiên Chúa của chúng ta là Đấng Nhân Lành, nhất định Người sẽ
nhậm lời chúng ta.

Thánh Giuse liền thuật lại cho Đức Maria tất cả những điều Ngài đã được
nghe thiên thần nói về Đấng Cứu Độ, nhất là các nhân đức của Người. Đức
Maria lắng nghe một cách say sưa và xin Thánh nhân thường xuyên kể lại những
câu chuyện ấy, bời vì nhờ đó, Mẹ được cảm thấy an ủi rất nhiều. Ngoài những
cuộc đàm đạo, đôi bạn thánh còn hợp nhất trong lời cầu nguyện, chay tịnh và bố
thí.

Đức Maria và Thánh Giuse cùng đặt ra một thỏa thuận, nếu như được phúc
sống tới ngày Đấng Cứu Độ giáng thế, cả hai sẽ tức tốc đến thờ lạy và hiến thân
phụng sự Người. Hai Ngài sẽ van xin Đấng Cứu Độ dủ thương nhận làm tôi tớ,
cho dù phải làm những việc hết sức nặng nhọc. Đức Maria và Thánh Giuse đều
nhận rằng nếu như được Đấng Cứu Độ chấp nhận, thì chắc chắn đó là một hạnh
phúc lớn lao cho hai Ngài. Dù Đấng Cứu Độ có xuất hiện ở chân trời góc bể nào
đi nữa, hai Ngài cũng sẽ liều thân đi tìm. Các Ngài tin rằng được tận mắt nhìn
thấy Đấng Cứu Thế và tận tai lắng nghe những lời của Người quả thật là một
hạnh phúc vô song!

Vì những lời khẩn xin của Đức Trinh Nữ Rất Thánh được liên lỉ dâng lên
như những ngọn lửa mãnh liệt bùng cháy trước tòa Thiên Chúa Ba Ngôi cực
thánh, nên Người đã đoái thương rút vắn thời gian cho Đấng Cứu Độ mau đến.
Dĩ nhiên, các lời cầu xin của Thánh Giuse cũng rất đẹp lòng Thiên Chúa. Cả Đức
Trinh Nữ Rất Thành lẫn Thánh Giuse đều không biết gì về hồng ân trọng đại đã
được dành sẵn cho các Ngài: đó là Đấng Cứu Độ sẽ nhập thể nơi cung lòng vẹn
sạch của Đức Maria, Trinh Nữ Rất Thánh. Với lòng khiêm nhượng vô cùng



thẳm sâu, ngay cả việc được làm đầy tớ cho Đấng Cứu độ, hai Ngài thực tình
cũng không dám mơ tưởng.

Cuối cùng, thời điểm được tiền định đã đến, thời điểm trần gian được đón
nhận hồng ân trọng đại là Con Thiên Chúa Nhập Thể. Vào giờ phút ấy, khi nỗi
niềm khát mong của Đức Trinh Nữ Rất Thánh đã lên đến tột điểm, thì Thiên
Chúa đã nhập thể làm người. Người được cưu mang trong cung lòng Đức Trinh
Nữ Maria theo cách thức mà toàn thế giới đã được nghe biết.

Những sự kiện xảy ra với Đức Maria vào giây phút của mầu nhiệm Nhập
Thể sẽ không được ghi lại trong quyển sách này, bởi vì sự kiện ấy đã được đề cập
khá nhiều, đặc biệt là trong tác phẩm viết về cuộc đời Đức Maria. 49 Mục đích ở
đây chỉ là làm sáng tỏ những điều liên hệ đến kinh nghiệm của Thánh Giuse vào
thời điểm ấy.

Thánh Giuse đã dùng hầu hết thời gian ngày hôm ấy để trao đổi về các đề tài
thánh thiện với hiền thê rất thánh, và Ngài nghiệm thấy một nỗi da diết khát
mong Đấng Cứu Độ. Thánh nhân về nghỉ đêm, và sau khi đã yên giấy được một
lúc, thiên thần hiện đến và nói: “Hỡi Giuse, hãy mau mau chỗi dậy và khẩn
khoản kêu van Thiên Chúa, bởi vì Người đã quyết định dủ thương đến toàn thể
thế giới.” Tuy nhiên, thiên thần không giải thích thêm một lời nào.

Thánh Giuse lập tức tỉnh giấc và chõi dậy, quỳ xuống đất cầu nguyện. Ngài
không sao thốt ra được một lời nào ngoài những lời này: “Xin Chúa đoái thương
mau sai Đấng Cứu Độ xuống trần gian.” Tại gian phòng riêng của mình, Đức
Maria cầu nguyện suốt đêm, và Mẹ cũng dâng lên một lời van nài như Thánh
Giuse.

Vào chính khoảnh khắc của mầu nhiệm Nhập Thể, Thánh Giuse đã được
xuất thần. Ngài được ban một tri thức về các điều kín nhiệm liên quan đến Ngôi
Lời Nhập Thể, và tâm hồn của Ngài được cảm hưởng một niềm an ủi rất ngoại
thường. Tuy nhiên, Thánh nhân vẫn chưa được tỏ cho biết hiền thê của Ngài



chính là Thánh Mẫu hồng phúc của Ngôi Lời Thiên Chúa. Ngài chỉ được cho
thấy Đức Maria rất cao trọng và quý đẹp trước thánh nhan Thiên Chúa. Quả
thật, nhờ những lời van xin của Mẹ, những lời ấy đã thấu đến tâm hồn Thiên
Chúa, nên thời gian đợi chờ Đấng Cứu Độ giáng thế đã được rút vắn.

Sau những giờ phút ấy, Thánh Giuse dâng lời tạ ơn Thiên Chúa. Mỗi giờ
đồng hồ trôi qua đối với Thánh nhân lúc này trở nên đằng đẵng như một ngàn
năm, vì Ngài mong dợi được báo tin mừng cho hiền thê yêu quý, để Mẹ cùng
Ngài cảm tạ Thiên Chúa vể các hồng ân Ngài đã được lãnh nhận trong cuộc xuất
thần. Buổi sáng hôm ấy, Đức Maria vẫn không rời khỏi gian phòng của Mẹ một
phút nào. Mẹ hoàn toàn đắm đuối trong niềm vui thiên đàng, mải miết tôn thờ
và tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân đã được lãnh nhận. Vì không biết gì về điều ấy,
Thánh Giuse vẫn tưởng Đức Maria đang cầu nguyện, nên không muốn quấy rầy.
Ngài dâng hiến Đức Maria lên Thiên Chúa, kêu xin Người ban tràn những ân
sủng và phúc lộc xuống cho Mẹ.

Cuối cùng, Đức Maria cũng ra khỏi gian phòng nhỏ. Mẹ cư xử rất bình
thường, không tỏ một dấu gì cho Thánh Giuse biết về những điều đã xảy ra.
Được tràn đầy ơn khôn ngoan, Đức Maria đã giữ kín bí mật của Đức Vua, và
hoàn toàn phó thác cho Thiên Chúa công việc tỏ ra cho Thánh Giuse vào thời
điểm Người xét là phù hợp. Tuy nhiên, từ cái nhìn đầu tiên, Thánh Giuse đã
nhận ra vẻ diễm kiều và ngọt ngào vượt mức nơi Đức Maria; dung mạo của Mẹ
rạng chiếu một ánh quang khiến Thánh nhân phải ngỡ ngàng và cảm thấy một
cảm xút trào tràn muốn tôn kính Mẹ. Thánh Giuse cho rằng Đức Maria ắt hẳn
đang được xuất thần, trong trạng thái thần hiệp thân mật và huyền nhiệm với
Thiên Chúa. Thánh nhân không lại gần Đức Maria, nhưng đứng tại chỗ, mải
miết trong những ý nghĩ của riêng mình. Theo thói quen, Đức Maria lên tiếng
chào Thánh Giuse trước; và giờ đây, dù đã được nâng lên một địa vị đáng kính



và cao trọng, nhưng Đức Maria vẫn không để cho điều ấy cản trở hành vi hạ
mình của Mẹ. Trái lại, Mẹ còn tìm cách để tự hạ hơn trước.

Vì đang cưu mang Ngôi Lời Thiên Chúa nơi cung lòng đồng trinh, Đức
Maria được đắm đuối trong đại dương hoan lạc. Niềm hạnh phúc nội tâm chiếu
giãi khắp cả con người bên ngoại của Mẹ. Đôi mắt Mẹ rực sáng, nhưng vẫn ẩn
khuất như trước, ánh mắt Mẹ nhìn xuống để Thánh Giuse khỏi phải bỡ ngỡ về
điều ấy. Mẹ Maria phải đè nén những triều sóng tình yêu đang sôi trào trong
lòng để niềm vui tinh thần và sự phấn khởi tâm hồn không hiện lộ ra bề ngoài.

Thánh Giuse chào kính Đức Maria một các cung kính hơn bình thường,
ngưỡng mộ ơn thánh cao vời trong Mẹ. Thánh nhân kể cho Đức Maria nghe mọi
điều thiên thần đã tỏ ra và tất cả những gì Ngài đã kinh nghiệm và biết được
trong giờ cầu nguyện. Thánh nhân nói: “Hiền thê của tôi ơi, tôi thực sự tin Đức
Nữ đang được ơn nghĩa với Thiên Chúa hơn bao giờ hết, bởi vì tôi nhận thấy nơi
Đức Nữ những dấu chỉ rất rõ ràng. Điều ấy thật dễ hiểu, như tôi chỉ là một kẻ
khốn cùng mà còn được Thiên Chúa yêu thương nhường ấy, thế thì với Đức Nữ
là người đã được Thiên Chúa sủng ái và ban tràn đầy những ân sủng, thì điếu ấy
càng xác thực đến đâu nữa?”

Khi nghe những lời ấy, Đức Maria cúi đầu và xin Thánh Giuse hãy cùng Mẹ
dâng lời chúc tụng và tạ ơn Thiên Chúa về tất cả những ân sủng Người đã ban
xuống cho hai Ngài. Thánh Giuse rất vui mừng vì lời mời ấy; hai Ngài cất tiếng
hát lên các Thánh Vịnh và cùng nhau cám tạ Thiên Chúa. Đức Maria nhận xét:
“Vì thiên thần đã cho Tôn huynh biết Thiên Chúa vừa ban một phúc lành trọng
hậu xuống cho trần gian, vậy chúng ta hãy đặc biệt cảm tạ Người về ơn trọng ấy.
Chúng ta cũng phải nhân danh nhân loại mà tạ ơn, bởi vì không biết có ai sẽ cám
tạ Thiên Chúa không, nhất là vì phúc lành này hiện vẫn còn kín ẩn đối với họ.
Ngay với Tôn huynh mà thiên thần vẫn chưa tỏ hết mọi sự, cho nên nói chung,
chắc điều ấy vẫn còn giữ kín đối với toàn thể nhân loại. Do đó, chúng ta hãy



nhân danh toàn thể nhân loại mà cảm tạ Thiên Chúa.” Đức Maria và Thánh
Giuse tiếp tục hát lên một hồi lâu những thánh thi chúc tụng và cám tạ Thiên
Chúa. Thánh Giuse trở ra làm việc, trong khi Đức Maria bắt tay vào công việc
nội trợ thường ngày. Đức Maria không tự chước chuẩn một công việc nào, mặc
dù giờ đây Mẹ biết mình đã là Thánh Mẫu Thiên Chúa. Đức Maria vẫn xưng
nhận mình là tớ nữ hèn mọn nhất, và tiếp tục phục vụ Thánh Giuse với một thái
độ hết sức ân cần.

Trong lúc làm việc, Thánh Giuse hay cảm thấy một thần lực lôi cuốn Ngài
đến gặp Đức Maria và không sao chống cưỡng lại nổi. Thánh nhân như được
ngập chìm trong mộ tình yêu nồng nàn, thắm thiết và ngày càng thánh thiện
hơn đối với Đức Maria, và quả thật, nếu không ép mình hết sức, Ngài không thể
nào rời khỏi hiền thê yêu dấu được. Nguyen do đích thực là vì Ngôi Lời Nhập
Thể ẩn ngự nơi cung lòng Đức Maria đang lôi cuốn linh hồn Thánh nhân. Mặc
dù Thánh Giuse không nhận ra được điều ấy, nhưng thần lực tình yêu vẫn thực
hiện công việc của nó và thường thôi thúc Đức Maria và Thánh Giuse đến gặp
nhau. Đối với Thánh Giuse, điều ấy bao giờ cũng là một niềm vui lớn lao. Ngôi
Lời Nhập Thể rất thỏa lòng khi thấy Thánh Giuse cung kính mến yêu ở bên
cạnh, nên đã tuôn đổ trào tràn ân sủng xuống cho Ngài. Mẹ Rất Thánh nhận ra
tất cả điều ấy, và về phần mình, Mẹ cũng được cảm nghiệm một hạnh phúc
tương tự.

Thánh Giuse kể cho Đức Maria tất cả những gì Ngài đang cảm nghiệm trong
lòng. Ngài xin Đức Maria tha thứ cho sự phiền toái Ngài đã gây ra khi quá
thường xuyên đến thăm nom và làm xao động sự tĩnh lặng của Mẹ. Thánh nhân
thừa nhận Ngài cả thấy một sức mạnh mãnh liệt thúc đẩy Ngài đến gặp Đức
Maria, và Ngài chưa từng cảm nghiệm được một mức độ an ủi nào như hiện thời,
khi Ngài đang được ở gần bên Mẹ. Vì thế, Thánh nhân hầu như không thể làm
cách nào khác được điều Ngài đang làm.



Đức Maria rất dịu dàng. Mẹ nói Thánh Giuse cứ đến mà không phải ngại gì
về việc quấy rầy, bởi vì mỗi khi Thánh nhân đến, thì Mẹ và Ngài cùng hát thánh
thi để chúc tụng Thiên Chúa, và cả hai được tràn đầy ân sủng và phúc lành của
Thiên Chúa. Được khích lệ như vậy, Thánh Giuse cảm thấy được an ủi rất nhiều,
và Ngài tiếp tục đến thăm Đức Maria thường xuyên như trước. Dường như mỗi
lần đến bên Đức Maria, Thánh nhân lại thấy hiền thê yêu cầu của Ngài càng
thêm diễm lệ, và trong lòng Ngài phát sinh một niềm tôn kính càng ngày càng
hơn đối với người bạn đời yêu dấu.

Nhưng thời gian an ủi ấy thật vằn vỏi, vì liền sau đó, Đức Maria ngỏ ý muốn
đi thăm bà chị họ Elizabeth, như lời sứ thần trong ngày Truyền Tin đã thông báo
cho Mẹ biết về tình trạng của bà. Đức Maria nhận ra đó là thánh ý của Ngôi Lời
Nhập Thể, Đấng muốn đích thân đến thăm gia đình bà Elizabeth để thánh hóa vị
tiền hô của Người là Gioan Tẩy Giả đang khi còn trong lòng thân mẫu. Thiên
thần cũng tỏ cho Thánh Giuse biết bà Elizabeth đang có thai, và Ngài hãy đem
Đức Maria đến để trợ giúp bà ấy trong thời gian ba tháng còn lại trước khi hài
nhi chào đời. Sứ điệp này như một thanh gươm xuyên thấu tâm hồn Thánh
Giuse, bởi vì Ngài nghĩ đến cản thiếu vắng sự hiện diện của Đức Maria suốt một
thời gian lâu dài như thế. Tuy nhiên, Thánh nhân cúi đầu suy phục định lệnh của
Thiên Chúa và phó thác cho thánh ý Người. Khi Thánh Giuse kể cho Đức Maria
biết sứ điệp Ngài đã lãnh nhận, Mẹ đã nhờ Ngài gấp rút đưa Mẹ đến với bà chị
họ Elizabeth, bởi vì khi ấy Mẹ cũng nhận ra đó thực sự là thánh ý Thiên Chúa.

Khi thấy Thánh Giuse buồn phiền, Đức Maria đã khích lệ Ngài: “Hỡi Đức
Giuse, xin đừng lo sợ, bởi vì lúc nào tôi cũng nghĩ đến Tôn huynh. Tôi sẽ luôn
nói về Tôn huynh với Thiên Chúa. Sau ba tháng, chúng ta lại ở bên nhau để chúc
tụng và phụng sự Thiên Chúa. Vì tâm hồn chúng ta đều yêu mến Thiên Chúa,
nên trong thời gian chờ đợi ấy, chúng ta thực sự chẵng hề xa cách nhau. Suy cho
cùng, Thiên Chúa mới là Đấng vô cùng xứng đáng với mọi lời ca ngợi, trọn khối



tình yêu và sự tín trung phụng thờ của chúng ta. Lúc này, Người muốn thử thách
chúng ta bằng sự phân cách để xem chúng ta có trung thành và tuân hợp thánh ý
của Người hay không. Về phần chúng ta, chúng ta phải hết sức trung thành với
Thiên Chúa, bởi vì hơn mọi thụ tạo khác, chúng ta phải biết ơn tất cả những
hồng ân và ân huệ Người đã ban.”

Nhờ những lời của Đức Maria, giờ đây Thánh Giuse đã được củng cố rất
nhiều và vui lòng chu toàn thánh ý Thiên Chúa, cho dù điều ấy có đòi Ngài phải
hy sinh hạnh phúc được ở gần hiền thê rất dấu yêu, người đã đem lại cho Ngài
một sự an ủi lớn lao. Đức Maria rất hạnh phúc trước tinh thần suy phục thánh ý
Thiên Chúa của Thánh Giuse, và Mẹ đã cảm tạ Thiên Chúa về điều ấy.

49 Quyển sách về cuộc đời Đức Trinh Nữ Maria là do nữ chân phúc Maria Agreda ghi chép. Quyển sách này
co nhan đề là Nhiệm Thành Thiên Chúa, được ấn hành sau khi chân phúc qua đời (tháng 5 năm 1665), lần
đầu tiên bằng tiếng Tây Ban Nha (năm 1670), sau đó bằng tiếng Latin và nhiều ngôn ngữ khác và đã gây ra
một cuộc xáo động lớn. Quyển sách này được Pháp Dình Tôn Giáo chuẩn nhận, nhưng lại bị Tòa Thánh
Roma đình chỉ (năm 1681). Tuy nhiên, vua Charles II đã xin Đức Innocent XI bãi bỏ lệnh cấm, nhưng rồi
Đức Alexander VIII và Đức Innocent XII không tán thành, đến năm 1698, quyển sách ấy còn bị đại học
Sorbone kết án.
Dưới thời Đức Benedict XIII và các vị kế nhiệm, triều đình Tây Ban Nha đã đệ đơn xin tái chuẩn nhận
quyển sách ấy và xin tôn phong chân phúc cho tác giả là nữ tu Maria Agreda. Cho mãi đến thời gian đó, Tòa
Thánh vẫn chưa đưa ra phán quyết tối chung về quyển sách ấy.
Trong các bản văn của mình, mẹ Maria Cecilia Baij đã đề cập đến nữ tu Maria Agreda và tác phẩm Nhiệm
Thành Thiên Chúa. Trong một bức thư không đề ngày tháng – chúng tôi tin là được viết vào năm 1735 –
mẹ Maria Cecilia Baij đã viết: “Liên quan đến những câu hỏi tôi nêu lên về cuộc sống của Đức Trinh Nữ,
Chúa Giêsu đã cho tôi biết Người và Mẹ Người hết sức quý chuộng nhân đức trinh khiết thánh thiện.
Trong những ngôn từ, những chỉ dẫn và các mặc khải của Mẹ Rất Thánh, không bao giờ người ta thấy một
điều gì có thể kích gợi hoặc khiến tâm tr1i người đọc nẩy sinh một tư tưởng trái nghịch với nhân đức cao
đẹp nhưng quý hiếm này; hơn nữa, chính Chúa là Đấng hướng dẫn đã thẩm định và phù trơ cho đầy tớ của
Người trong bản văn này” (Arch. Monas., Letter G.C.5).
Lần thứ hai, ngày 9 tháng 12 năm 1739, mẹ Maria Cecilia lại đề cập đến nữ tu Maria Agreda. Trong bức thư
gửi cho cha linh hướng lúc ấy là kinh sĩ Boncompagni, mẹ đã viết: “Chúa Giêsu đã nói với con về sự cao cả
của một linh hồn trung tín kia, Người cho con nhìn thấy tình trạng của linh hồn ấy và tỏ cho con biết sự
đáp ứng giữa linh hồn ấy với Thiên Chúa. Con đã nhìn thấy thụ tạo ấy rất gần gũi với Chúa Giêsu, hôn phu
của mình, với một tia sáng chiếu giãi từ môi miệng Chúa và vào đến trái tim của bà, khiến cả hai đều rất
hân hoan. Con hiểu rằng Chúa Giêsu đã mặc khải những bí nhiệm của Người cho các linh hồn như thế, và
họ đã tiếp nhận các điều ấy trong tâm hồn như một chiếc bình đựng dầu thơm làm thỏa nguyện vị Hôn
Phu. Chúa phán bảo con, “Hỡi Maria, trên trần gian này không gì đẹp đẽ và có sức làm thỏa nguyện Cha
cho bằng một linh hồn như thế. Thực vậy, mọi linh hồn trung tín, khiêm nhường và vâng phục chính là



nguồn vui và là kho báu của Cha. Nếu như trên trần gian này có gì làm thỏa nguyện được Cha, thì đó chính
là những linh hồn ấy, những người được Cha mặc khải cho các điều bí nhiệm của lòng Cha.”
“Thực tình, con đã than thở với Chúa về vấn đề vâng lời, vì đối với con, chuyện viết lách al2 một điều quá lạ
lẫm. Con thưa với Chúa rằng con đã nghe biết về một nữ tì Chúa, người đã viết rất nhiều, nhưng các điều ấy
vẫn chưa được Tòa Thánh chuẩn nhận, thậm chí một số người còn viết những lời chống đối nữ tu ấy, khiến
bà vì đức vâng lời mà phải cam chịu rất nhiều nhuốc hổ. Con hỏi điều ấy phải giải thích thế nào và Chúa
phán dạy con: “Mặc dù bị các thụ tạo dưới trần gian chống đối, nhưng trên thiên đàng, nữ tu ấy vẫn được
hưởng những hoa trái nhân đức vâng lời của mình. Vâng lời là điều lúc nào cũng phải thực hiện, con hãy để
mặc người ta nói và làm theo ý họ” (Arch. Monars., Letter 9.1939).
Trong những năm gần đây, nhiếu thiên kiến đã được vượt qua; và quyển Nhiệm Thành Thiên Chúa đã
được phát hành bằng nhiều ngôn ngữ, được nhiều người trân trọng và đề cao, nhưng một số người khác vẫn
phản đối, âu cũng là một điều bình thường như mọi điều khác trên trần gian.
[Hiện nay, quyển Nhiệm Thành Thiên Chúa đã được nhiều giáo hoàng và các vị chức sắc tán dương và quan
tâm. Nữ tu Maria Agreda đã được tôn phong chân phúc. – Lời dịch giả]



CHƯƠNG 21: Thánh Giuse Cùng Đi Với
Đức Maria Đến Nhà Bà Elizabeth, Và Sau

Đó Một Mình Trở Về Nazareth

Sau khi đã ấn định thời giờ khởi hành, Đức Maria và Thánh Giuse dâng mình
cho Thiên Chúa và nài xin Người phù trợ cho cuộc hành trình. Vì Đức Maria rất
yếu ớt, nên Thánh Giuse lo ngại Mẹ Rất Thánh có thể phải vất vả dọc đượng và
Ngài cảm thấy đau lòng khi Mẹ phải đi trên một lộ trình gian khổ. Thánh nhân
không giấy được nỗi áy náy dành cho hiền thê yêu dấu. Đức Maria cổ võ và trấn
an Thánh nhân rằng cuộc hành trình này thế nào cũng hoàn thành tốt đẹp bởi lẽ
các Ngài đang thi hành thánh ý Thiên Chúa. Thiên Chúa nhất định sẽ ở bên
cạnh và lo liệu cho các Ngài. Thánh Giuse cảm thấy rất vui mừng khi nghe điều
ấy.

Đức Trinh Nữ Rất Thánh hăm hở lên đường vì biết mục đích cuộc thăm
viếng bà Elizabeth là để thánh hóa trẻ Gioan Tẩy Giả, và Mẹ muốn mau chóng
làm trọn thánh ý Thiên Chúa. Mặc dù đang phải băng qua một vùng đất khô
chồi, nhưng Thánh Giuse vẫn nhận ra niềm vui thể hiện nơi Đức Maria, vì thế
Ngài hỏi: “Phải chăng Đức Nữ muốn chấp nhận những nhọc nhằn trong cuộc
hành trình này để minh chứng lòng yêu mến Thiên Chúa?” Đức Maria đáp rằng
động lực chính yếu của Mẹ là muốn thực hiện trọn vẹn định lệnh của Thiên



Chúa. Mẹ không tiết lộ những gì liên quan đến các động lực khác, và giữ kín
trong lòng những điều Ngôi Lời Nhập Thể đã tỏ cho Mẹ.

Những lời của Đức Maria đã khơi dậy một tâm tình tương tự nơi Thánh
Giuse. Giờ đây, Thánh nhân bước đi trong hân hoan và vội vã, vì nghĩ Thiên
Chúa đang muốn Ngài như thế. Sau khi cả hai vị cầu xin phép lành của Thiên
Chúa, Đức Maria liền phủ phục và xin Thánh Giuse chúc lành. Thánh nhân chúc
lành cho Đức Maria một cách chân tình và trìu mến; Ngài không thể từ chối
hiền thê của Ngài bất cứ điều gì vì Mẹ thỉnh cầu rất khiêm nhượng và khả ái.
Tuy nhiên, mỗi khi nhìn thấy Đức Maria quỳ dưới chân mình, Thánh nhân đã ứa
nước mắt.

Đức Maria và Thánh Giuse nhanh chóng lên đường. Được tăng sức nhờ mầm
sống thần linh của Thiên Chúa trong lòng, Đức Maria sốt sắng hăng hái rảo
bước.50 Thánh Giuse vội vã bước theo mà không cảm thấy một chút vất vả hoặc
mệt nhọc. Ngược lại, tâm hồn Thánh nhân cảm thấy hân hoan lạ thường. Ngài
chia sẽ 51 về các mầu nhiệm và các ưu phẩm của Thiên Chúa với Đức Maira, và
trong lúc chuyện vãn như thế, các Ngài đã vượt qua một quãng đường đáng kể
mà không hề hay biết. Thánh Giuse rất ngạc nhiên và thường nhận định về hiệu
quả của việc ấy với hiền thê. Nhân dịp đó, Đức Maria đã chúc tụng Thiên Chúa
và nói với Thánh Giuse: “Tôn huynh hãy xem, Thiên Chúa nhân lành dường
nào! Người chúc lành cho các hoạt động của chúng ta. Người ban cho chúng ta
sức mạnh và ân sủng để hoàn thành điều Người muốn chúng ta thực hiện. Vậy
chúng ta hãy cùng nhau ngợi khen Người!”

Đức Maria và Thánh Giuse cùng chúc tụng Thiên Chúa, và sau đó, Thánh
Giuse yêu cầu hiền thê yêu dấu của Ngài hát lên một vài thánh thi để ngợi khen
Thiên Chúa; Thánh nhân nói với Đức Maria rằng giữa chốn tịch liêu, không một
ai nghe được tiếng hát của Mẹ! Chiều ý phu quân, Đức Maria vui vẻ cất tiếng hát
tôn vinh Ngôi Lời Nhập Thể đang cư ngụ trong lòng mình. Thánh Giuse nhờ đó



mà được ngây ngất, băng qua rất nhiều dặm đường giữa lúc hoàn toàn đắm đuối
trong Thiên Chúa và siêu thăng khỏi thế giới giác quan. Đức Maria còn hát thêm
nhiều thánh thi khác để cảm tạ Ngôi Lời Nhập Thể vì hồng ân cao trọng Người
đã tặng ban cho Mẹ và cho toàn thế giới.

Hộ tống hai vị bộ hành của chúng ta là một ca đoàn thiên thần. Các ngài
đồng hành với Đức Vua và Đức Nữ Vương của họ, và hát lên những khúc tán
dương mà chỉ mình Mẹ Rất Thánh nghe được. Những đàn chim cũng tung cánh
bay theo hai Ngài và líu lo khúc nhạc thánh thót của chúng. Khi nhận thấy điềm
lạ ấy, Thánh Giuse đã nhận xét với Đức Maria: “Hỡi hiền thê của tọi, Đức Nữ
hãy nhìm xem các tạo vật bé nhỏ kia đang mời chúng ta cùng hát lên để ca ngợi
Thiên Chúa.” Tuy chưa được tỏ cho biết về các sự tương hợp, nhưng Thánh
Giuse xác tín Thiên Chúa đã ban các dấu chỉ hiển hiện ấy là vì lòng sủng ái
Người dành cho hiền thê của Ngài, và Thánh nhân rất sung sướng khi nghĩ đến
Thiên Chúa quả thật đã dành cho Ngài một vận hạnh diễm phúc và một hồng ân
trọng đại, đó là được có Đức Maria làm bạn đời. Điều này lại khiến Ngài sốt
sắng dâng lên những lời tạ ơn.

Cuộc hành trình của đôi bạn thánh trở thàn một nguồn vui mênh mang. Ban
đêm, các Ngài dừng lại ở những nơi thuận tiện. Các Ngài chủ yếu chỉ dùng bánh
mì và nước lã, mặc dù khi cần thiết, Thánh Giuse cũng dùng thêm chút ít thực
phẩm bổ dưỡng. Tuy nhiên, trong thái độ ân cần trìu mến, lúc nào Đức Maria
cũng mời Thánh nhân hãy dùng thêm để bảo trọng sức khỏe. Trước khi nghỉ
đêm, bao giờ Đức Maria và Thánh Giuse cũng hát một số thánh vịnh để ca ngợi
Thiên Chúa. Sau đó, Thánh Giuse thiếp đi một vài giờ, nhưng luôn luôn trong tư
thế ngồi. Đức Maria thì cầu nguyện với Thiên Chúa. Thực sự, Đức Maria ngủ rất
ít, và ngay cả khi ngủ, Mẹ vẫn kết hiệp yêu mến với Thiên Chúa.

Chẳng bao lâu các Ngài đã đi tới nơi và đến thẳng nhà ông bà Giacaria.
Thánh Giuse và Đức Maria cùng vào nhà, Thánh nhân dừng lại chào hỏi ông



Giacaria, trong khi Đức Maria đến ôm hôn bà Elizabeth thánh đức. Vừa nhìn
thấy Đức Maria, bà Elizabeth được đầy ơn Chúa Thánh Thần và nhận ra người
em họ đồng trinh của mình chính là Thánh Mẫu của Ngôi Lời Nhập Thể. Đức
Trinh Nữ Rất Thánh lên tiếng chúc mừng bà Elizabeth, thân mẫu của đấng tiên
tri và tiền hô cao trọng. Sau đó, bà Elizabeth chào kính Đức Maria là Thánh
Mẫu của Ngôi Lời Nhập Thể: “Bởi đâu tôi được vinh dự này là Mẹ Thiên Chúa
lại đến thăm tôi?” Lúc đó, không một ai nghe được lời chào ấy, bởi vì những
người trong nhà đều đang vây quanh trò chuyện với Thánh Giuse và ông
Giacaria.

Lúc ấy, ông Giacaria đang bị câm và phải làm dấu hiệu, nên người ta đến để
giúp Thánh Giuse hiểu ra những điều ông cố gắng diễn đạt. Trong lúc đó, Đức
Trinh Nữ Rất Thánh cất tiếng hát lên bài ca Magnificat. Khi những điều này
đang diễn ra, thì từ cung lòng Mẹ Maria, Ngôi Lời Thiên Chúa đã tỏ mình cho
hài nhi Gioan.

Trước đó, hài nhi Giêsu đã xin Cha Trên Trời thánh hóa vị tiền hô của
Người đang khi còn là bào thai. Người còn xin cho trẻ Gioan ơn sử dụng lý trí để
có thể nhận biết Ngôi Lời Nhập Thể cũng đang ở trong lòng Mẹ. Thực vậy, trẻ
Gioan đã được ơn thánh hóa từ khi còn trong bụng mẹ, ngay từ giây phút nhận
biết Ngôi Lời Nhập Thể. Ngài vui mừng và muốn thờ lây Đấng Cứu Độ. Bà mẹ
Gioan Tẩy Giả đã nhận ra những động thái hân hoan của linh hồn ấy trong dạ
mình. Trẻ Gioan đã cảm tạ Thiên Chúa vì ân ban trọng hậu và cao quý, đồng
thời, tận hiến toàn thân cho Đấng Cứu Độ và Thánh Hóa; trong khi đó, Ngôi Lời
Nhập Thể cũng đại diện vị tiền hô của mình vừa được lãnh nhận ơn thánh hóa
mà cả tạ Cha Trên Trời.

Sau khi chào hỏi nhau, bà Elizabeth đưa Đức Maria vào nhà để chị em tiếp
tục hàn huyên. Thánh Giuse được mọi người tiếp đón hết sức nồng hậu, và sự
hiện diện của đôi bạn thánh đã đem đến cho gia chủ một niềm vui khôn tả và



hạnh phúc tràn đầy. Thời gian ba tháng Mẹ Thiên Chúa lưu ngụ ở đây được tiền
định để trở thành một nguồn an ủi lớn lao cho các thân nhân của Mẹ và mọi
người trong nhà; và cũng theo tiền định, nhân đức cao vời của Đức Maria còn là
cơ hội giúp họ vươn tiến trên đường hoàn thiện. 52

Thánh Giuse phải trở về Nazareth và dự định sẽ quay trở lại để đón hiền thê
của Ngài. Mọi người buồn bã vì chương trình trở về của Ngài. Những thân nhân
của ông Giacaria muốn Thánh Giuse lưu lại với hiền thê của Ngài, nhưng Thánh
nhân đã quyết định ra đi để chu toàn thánh ý Thiên Chúa. Ngài giao phó Đức
Maria cho sự chăm sóc của bà Elizabeth và những người trong gia đình này.
Thánh nhân nói với bà Elizabeth rằng Đức Maria là kho báu của Ngài, và Ngài
sẽ để tâm hồn Ngài ở lại bên cạnh Đức Nữ. Ngài xin mọi người cẩn thận chăm
sóc cho Đức Maria.

Thánh Giuse tâm sự và cho Đức Maria biết Ngài rất buồn khi phải một thân
trở về, trong khi Mẹ vốn là nguồn an ủi duy nhất của Ngài, và Thánh nhân đã
xin Mẹ hãy tưởng nghĩ đến Ngài. Đức Maria đã khích lệ, an ủi và trấn an vị phu
quân thánh đức rằng Mẹ sẽ luôn tưởng nhớ đến Ngài. Thế là Thánh Giuse ra về,
nhưng chỉ bằng thân xác, còn thần trí thì ở lại với mọi người và với hiền thê của
Ngài.

Thánh Giuse lên đường, với ơn thánh Chúa nâng đỡ và lời cầu nguyện của
hiền thê thánh đức của Ngài dõi theo. Đức Maria không ngừng phó dâng Thánh
Giuse cho Thiên Chúa, nài xin Đấng Tôi Cao ban cho Ngài sức mạnh để chấp
nhận sự xa cách. Những lời cầu nguyện của Đức Maria chắc chắn đã được nhậm
lời, bởi vị Thánh Giuse đã nhận được ơn nâng đỡ phi thường, không những trên
bước hành trình, mà còn trong suốt thời gian phải sống cô đơn. Thánh nhân vừa
đi vừa ngoảnh lại, nhìn về hướng ngôi nhà của ông Giacaria bao lâu còn nhìn
thấy được bởi vì nguyên việc biết người bạn đời thánh thiện rất dấu yêu của
mình hiện đang ở đó cũng là một sự an ủi rất lớn cho Ngài. Trên đường về,



Thánh Giuse miên man tưởng nghĩ đến các nhân đức của Đức Maria; tâm thần
lập tức được phấn chấn và Ngài đã tạ ơn Thiên Chúa. Ý nghĩ chẵng bao lâu nữa
sẽ có thể trở lại đón Đức Maria về Nazareth đã làm Thánh Giuse khuây khỏa
phần nào nỗi đau xa cách. Giờ đây, những tâm tưởng về người hiền thê yêu dấu
dường như cũng đem lại ân phúc cho Thánh Giuse tương tự như chính sự hiện
diện của Mẹ vậy; đó là một trong những ân phúc Đức Maria – qua lời cầu
nguyện – đã nài xin cho Thánh nhân.

Về đến Nazareth, Thánh Giuse không hề lơ là các nhiệm vụ mà Ngài vẫn
thực hiện khi Đức Maria rất thánh còn ở bên cạnh. Thánh nhân dành thời giờ để
đọc Thánh Vịnh, khẩn nài Đấng Cứu Độ mau đến, làm việc và phân phát các của
bố thí tùy khả năng cho phép. Một bà láng giềng tốt lành đã nấu ăn giúp Ngài,
tuy nhiên, Ngài vẫn thường xuyên giữ chay. Vì không còn sự hiện diện của Đức
Maria bên cạnh để an ủi những khi mỏi mệt hoặc ưu phiền, nên Thánh Giuse
thường đến gian phòng nhỏ bé của Mẹ. Ở đó, Ngài quỳ gối và tưởng nghĩ đến
Đức Maria lúc nào cũng liên lỉ cầu nguyện và thân mật chuyện vãn với Thiên
Chúa. Những khi ấy, Thánh nhân thường ứa nước mắt.

Thánh Giuse phó mình trong tay Thiên Chúa và khẩn cầu Người ban ơn phù
giúp; tại gian phòng này, Thánh nhân luôn tìm được sự an ủi và niềm vui. Gian
phòng này dù sao đi nữa cũng là nơi mầu nhiệm Nhập Thể vô cùng cao trọng đã
đượn nên trọn, và vì thế, nó không phải là nơi đã đươc chúc phúc đặc biệt, là nơi
để Thiên Chúa ban phát những ân sủng và phúc lành trời cao hay sao? Quả thật,
Thánh Giuse đã cảm nghiệm được điều ấy, và mỗi khi cảm thấy chán nản, Ngài
luôn vội vã đến đó và tìm được an ủi. Thánh nhân vững tin phúc lành đi liền với
gian phòng này chính là vì Đức Maria đã nhận nó làm nơi cư ngụ của Mẹ.

Trong thời gian Đức Maria xa nhà, Thánh Giuse đã không thoát được sự
quấy nhiễm của bọn ác tâm. Chẳng hạn, mọi người trong làng hầu như đều biết
Đức Maria vắng nhà và đang ngụ tại nhà thân nhân của Mẹ. Thế nhưng sau khi



bị ma quỷ xúi xiểm, nhiều người đã kéo đến xưởng mộc để chế giễu và chê bai
Thánh Giuse đã bỏ bê người vợ trẻ tại nhà khách lạ. Thánh nhân nhẫn nhục
chấp nhận, không phản ứng, cũng không cảm thấy có lỗi trước những nhận định
đầy khiêu khích của họ. Một số người khác còn mượn cớ thông cảm và tỏ thiện ý
ới Thánh Giuse đã kéo đến và chê trách Đức Maria đã bỏ mặc Ngài một thân côi
cút, phải chịu nhiều khốn khổ. Những nhận định ấy đã làm Thánh Giuse đau
lòng, Ngài không sao chịu nổi khi nghe những lời như thế. Ngài đã từ tốn mời
những người ấy đi khỏi, khuyên họ giữ gìn lời ăn tiếng nói và đừng xúc phạm
đến Thiên Chúa nữa. Trong thời gian ba tháng sống một mình, Thánh nhân còn
chịu nhiều thử thách khác tương tự như vậy. Tất cả những thử thách ấy Đức
Maria đều biết rõ. Mẹ sốt sắng phó dâng phu quân Giuse lên Thiên Chúa và xin
cho Ngài ơn sức mạnh và sự nhẫn nại.

Trong thời gian ấy, nhiều lần Thánh Giuse đã được thiên thần hiện đến
viếng thăm và thông tin về Đức Maria. Thiên thần cho Thánh nhân biết Đức
Maria luôn nâng đỡ Ngài bằng lời cầu nguyện, và Mẹ vẫn không ngừng thăng
tiến trên đường nhân đức, ân sủng và tình yêu đối với Thiên Chúa. Dựa vào
những thông tin phấn khởi ấy, Thánh Giuse đã hăng say phấn đấu để noi gương
Đức Maria mặc dù Mẹ đang vắng xa. Khát vọng được gặp lại và hàn huyên với
hiền thê Maria bừng lên mãnh liệt trong lòng Thánh Giuse. Ngài thường hay
thao thức mong mỏi cho sớm đến ngày trùng phùng bên hiền thê yêu dấu.

Trong khi đó, Mẹ Rất Thánh cũng thường nhờ các thiên thần đang tôn vinh
Mẹ hãy đến an ủi Thánh Giuse bằng những lời ngọt ngào của các ngài, nhất là
khi Thánh nhân chịu thử thách giăng mắc. Nhờ có Đức Maria, trong nhiều hoàn
cảnh, Thánh Giuse đã nhận được nhiều ơn phù trợ, được phấn khích và được sức
mạnh. Khi đến cầu nguyện tại gian phòng của Đức Maria, Thánh nhân luôn
nhận được những ơn an ủi rất dạt dào. Tại đó, tâm thần Thánh nhân được phấn



khích và hay được ngất trí, đồng thời được vén mở để hiểu biết mầu nhiệm của
Thiên Chúa.

Biết mình được ban nhiều ơn trọng, Thánh Giuse đã sốt sắng cảm tạ Đấng
Tối Cao. Thánh nhân nhìn nhận tất cả đều do lòng nhân lành của Thiên Chúa và
những công trạng của hiền thê rất thánh. Đáp lại, Thánh nhân ra sức khẩn nài
Thiên Chúa trào đổ cho Đức Maria tràn đầy ơn thánh và tình yêu. Mẹ Rất
Thánh biết tất cả điều ấy, và trong tâm tình biết ơn, Mẹ đã xin cho Thánh Giuse
cũng được thêm nhiều ân sủng như vậy.

Nhiều lần Thánh Giuse đã tán dương các nhân đức của Đức Maria với bà
láng giềng tốt lành vẫn thường lo các bữa ăn cho Ngài. Là một người biết kính sợ
Thiên Chúa và rất tận tâm với đôi bạn thánh, người phụ nữ ấy đã nhận ra phần
nào các nhân đức và sự thánh thiện nơi Đức Maria và Thánh Giuse. Trong
những lần nói chuyện với Thánh Giuse, người phụ nữ ấy đã bộc trực ca ngợi Đức
Trinh Nữ Rất Thánh. Và dĩ nhiên, điều đó đã đem lại rất nhiều an ủi cho Thánh
nhân, đến độ Ngài đã khóc lên vì vui mừng và vì mong nhớ, muốn đưa ngay
hiền thê trở về. Thánh nhân thường hay than thở một cách chân tình: “Ôi, hiền
thê dấu ái của tôi ơi! Biết bao giờ tôi mới được gặp lại và được hàn huyên những
chuyện thánh đức với Đức Nữ? Ôi, bồ câu thanh sạch tinh tuyền của tôi ơi! Mặc
dù xa cách, nhưng tâm hồn tôi vẫn ở bên Đức Nữ! Tôi chí thiết say yêu Đức Nữ,
vì quả thật Đức Nữ rất thánh thiện. Thiên Chúa đã đặt kho tàng ân sủng của
Người ở nơi Đức Nữ.

“Tôi thực tình tin rằng tình yêu của tôi dành cho Đức Nữ không làm phiền
lòng Thiên Chúa. Tôi nồng nàn yêu mến Đức Nữ chỉ vì tôi thấy Đức Nữ tràn
đầy ơn Chúa. Thiên Chúa đang sống trong Đức Nữ bằng tình yêu của Người, vì
thế tôi thiết tha mến yêu Thiên Chúa, ân sủng và tình yêu của Người ở nơi Đức
Nữ. Chính vì lý do ấy mà tôi mong mỏi Đức Nữ trở về: để nhờ đó, tình yêu
Thiên Chúa trong tôi được vững vàng thăng tiến. Những lời của Đức Nữ như



những tia lửa hun nóng tình mến của tôi; các nhân đức tuyệt vời của Đức Nữ
như những động lực mãnh liệt cho tâm hồn tôi, thúc bách nó thăng tiến trên
đường trọn lành và noi theo các nhân đức cao vời của Đức Nữ.”

Đức Maria biết tất cả những tâm tưởng của phu quân Giuse thánh đức, và
Mẹ qui hướng về Thiên Chúa mọi lời chúc tụng Thánh nhân dành cho Mẹ. Một
lần nữa, Đức Maria lại xưng nhận là nữ tì hèn mọn nhất trước tôn nhan Thiên
Chúa Tối Cao, Đấng duy nhất xứng đáng với mọi lời ca ngợi. Vì thế, Mẹ qui
hướng trọn vẹn danh dự và vinh quang về cho Người.

Trong khi Đức Maria cầu nguyện cho Thánh Giuse, thì về phía mình, Thánh
nhân vẫn luôn trung thành cộng tác với những ân sủng hiền thê dấu ái đã cầu
xin cho Ngài.

Các công việc của Thánh Giuse vẫn như ngày trước. Giờ đây, Ngài cố gắng
thực hiện các việc ấy với một mức độ ngày càng hoàn thiện hơn. Tôi đặc biệt
muốn nói đến sự trợ giúp của Thánh nhân dành cho các linh hồn hấp hối qua lời
cầu nguyện sốt sắng. Với một sự bền tâm kiên định, Thánh Giuse đã khẩn cầu
Thiên Chúa ban phần rỗi đời đời cho các linh hồn, giải thoát họ và ban sức mạnh
giúp họ chiến thắng ma quỷ hỏa ngục. Thánh nhân cũng tha thiết cầu nguyện
cho các tội nhân biết sám hối và từ bỏ con đường gian tà. Ngài liên kết kinh
nguyện với những đêm canh thức, những ngày chay tịnh và các lần bố thí. Bằng
những lời khẩn khoản và những dòng nước mắt, Thánh Giuse cầu xin cho các
linh hồn còn chìm đắm trong bóng tối thờ lạy tà thần được ơn cứu độ.

Thánh nhân mỏi mòn trông mong Đấng Cứu Độ mau đến, để với ánh sáng
và thượng trí thần linh, Người sẽ soi sáng cho những kẻ còn đang lần bước trong
tăm tối và bóng đêm tử thần. Thiên Chúa rất hài lòng với những lời nài xin của
người tôi tớ trung thành và ban thưởng cho Ngài nhiều ân sủng và phúc lành đặc
biệt. Thiên Chúa Tối Cao đã soi giục cho Thánh Giuse có lòng khát khao Đấng



Cứu Độ mau đến và ơn sám hối cho các tội nhân, để qua đó, làm cho Ngài xứng
đáng lãnh nhận thêm nhiều ân sủng.

50 “Vào những ngày ấy, Maria chỗi dậy và vội vã ra đi lên miền sơn cước, đến một thành xứ Giuđa” (Lc
1:39). Thánh Francis de Sales viết: “Đức Maria hân hoan hành trình, vì Phúc Âm cho chúng ta biết Mẹ đã
vội vã ra đi. Xảy ra như vậy vì đó là những tác động đầu tiên của Đâng đang được Đức Maria cưu mang
trong lòng, nhất định Người đã tạo nên sự sốt sắng ấy. Thật là một sự ân cần thánh thiện, sự ân cần không
phiền nhiễu, nhưng tạo nên sự vội vã mà không hấp tấp (Spiritual Letters, Bk. 6, Letter 46).
51 Thánh Francis de Sales viết (ibid.) rằng: “Ước chi tôi biết được cuộc đối đáp giữa hai linh hồn tuyệt vời
ấy. Tôi biết chắc anh chị em sẽ thích thú nghe tôi kể lại. Tôi tin rằng Đức Trinh Nữ đã nói về Đâng đang
được Mẹ cưu mang trong lòng, và mọi hơi thở của Mẹ đều được sử dụng cho Đấng Cứu Thế, trong khi
Thánh Giuse lại hết lòng khát khao Đấng Cứu Thế là Đấng đang tác động tâm hồn của Thánh nhân bằng
nhiều điều cao cả một cách huyền nhiệm.
“Rượu được giữ trong thùng có mùi thơm của vườn nho tươi nở thế nào, thì tâm hồn thánh tổ phụ cũng có
hương thơm, nhiệt huyết và sức mạnh của Hài Nhi Chí Thánh, Đấng đã sinh ra trong vườn nho dấu yêu của
Ngài như vậy. Ôi lạy Chúa, thật là một cuộc hành trình hoan lạc! Đấng Cứu Thế như người hường dẫn, như
của ăn của uống cho các Ngài.”
52 Ở đây, chúng tôi xin độc giả hãy nhớ lại đời sống của Đức Trinh Nữ Maria như nữ tu Maria Agreda đã
ghi chép trong quyển Nhiệm Thành Thiên Chúa. Đó là một quyển sách cung cấp rất chi tiết về nhân đức
của Hiền Mẫu Thiên Đàng.



CHƯƠNG 22: Sau Ba Tháng, Thánh
Giuse Đã Quay Lại Và Đưa Đức Maria

Trở Về

Thời hạn ba tháng Đức Trinh Nữ Rất Thánh Maria được tiền định lưu ngụ với
bà chị họ Elizabeth đã gần mãn, thiên thần hiện đến vào báo tin cho Thánh
Giuse hãy đưa hiền thê của Ngài về Nazareth, theo như sự an bài của Thiên
Chúa. Thánh nhân vẫn kiên nhẫn chờ đợi thiên thần đến ban lệnh, và tâm hồn
Ngài rộn ràng khi biết thời điểm an ủi đã gần kề. Thánh Giuse không chút chần
chừ. Ngay từ tờ mờ sáng, sau khi đọc xong những kinh nguyện thường lệ, Ngài
đã khởi hành. Thánh nhân hớn hở ra đi, tin rằng người hiền thê yêu dấu sẽ cầu
xin cho Ngài được phúc lành để đến nơi an toàn. Ở điểm này, Thánh Giuse đã
không sai lầm, vì Đức Maria quả thật đã cầu xin cho Ngài được ơn thánh nâng
đỡ và bảo vệ trên đường. Những lời cầu xin của Mẹ rất thần hiệu, và Thánh
Giuse đã được lãnh nhận ơn phù giúp đặc biệt và nhiều hơn khác trong suốt
chuyến đi.

Nhờ tình yêu và ước nguyện muốn gặp lại hiền thê thúc đẫy, Thánh Giuse đã
vội vã rảo bước. Tâm tưởng của Thánh nhân hướng về Thiên Chúa, đối tượng
tình yêu tối cao của tâm hồn Ngài. Ngài cũng tưởng nghĩ đến Đức Maria, người
được Ngài say yêu trong Thiên Chúa và tôn nhận là thụ tạo đã được Thiên Chúa
sủng ái và ban tặng những hồng ân ngoại thường nhất. Thánh nhân thường



hướng nhìn trời cao, và đứng lặng chiêm ngắm các công trình do quyền năng và
thượng trí của Thiên Chúa tác thành, gẫm suy vạn vật đã được hiện hữu chỉ do
một lời truyền: “Hãy có.” Nhiều lần Thánh Giuse đã dừng chân để nhìn ngắm
những hoa cỏ, cây cối, rừng ngàn và thảo nguyên.

Khi suy tưởng đến thượng trí Thiên Chúa đã an bài vạn vật theo một trật tự
hài hòa như thế, Thánh nhân đầy kinh ngạc reo lên: “Ôi Thiên Chúa của con,
Đấng quyền năng và khôn ngoan vô cùng - khôn thấu, khôn lường, khôn tả!
Chúa xứng đáng được yêu mến biết báo Than ôi, tại sao mọi thụ tạo lại không
cháy lên ngọn lửa yêu mến Chúa? Tại sao họ lại không yêu mến một Đấng tốt
lành nhường ấy? Lẽ nào lại có những con tim cùng khốn đến độ không biết yêu
mến Thiên Chúa nhân lành hay sao? Chúa đã dành cho chúng con một tình yêu
bao la, đã tạo thành vạn vật để an ủi và phục vụ chúng con! Vậy mà tại sao các
sinh linh hữu trí, các thụ tạo đã được tạo thành để yêu mến Chúa, lại có thể
khước từ, không chịu hiến dâng tình yêu cho Chúa? Lẽ nào lại có thể xảy ra
những chuyện như vậy hay sao? Ôi Thiên Chúa của con, lẽ nào lại có rất nhiều
người thực sự không yêu mến Chúa hay sao?” Nghĩ đến đó, Thánh nhân đã òa
khóc vì quá đau buồn khi nhận ra Thiên Chúa đã không được mọi người yêu
mến.

Vào một ngày kia, sau khi vượt qua một chặng đường khá dài, Thánh Giuse
đã dừng lại để ngắm nhìn bầu trời và thả tầm mắt của mình trải rộng mặc sức.
Lúc ấy, Thánh nhân than thở với Thiên Chúa: “Ôi Thiên Chúa của con, Chúa là
chủ tể tối thượng của tất cả những gì đang tràn trải trước mắt con đây. Trời và
đất, biển cả và sông ngòi đều thuộc về Chúa. Muôn vật đều phục quyền cai quản
của Chúa! Là một Thiên Chúa uy linh, nhưng Chúa lại không quản ngại tự hạ để
đến sống với chúng con! Ôi, ai sẽ được diễm phúc sống kề bên Chúa? Ôi, Thiên
Chúa uy linh! Ôi, Thiên Chúa uy quyền!”

Và rồi Thánh Giuse đã ngất trí và được mặc khải cho biết Đấng Cứu Thế



không những sẽ đến với nhân loại, mà còn chịu nhục nhã tang thương và sẽ sống
giữa những con người bình thường, đơn sơ và nghèo khó. Được tràn ngập an ủi,
Thánh Giuse tự nhủ: “Như vậy nghĩa là nếu như Đấng Cứu Thế có đến trong
thời đại này, thì Người sẽ không quản ngại sống gần gũi bên chúng ta, mặc dù
chúng ta nghèo nàn và thấp hèn. Ôi, hạnh phúc cho chúng ta dường nào! Chúng
ta may mắn biết bao khi được lãnh nhận một phúc lành như thế!”

Khi biết Đấng Cứu Thế sẽ không chê chối sự kết thân với mình, Thánh
Giuse không những nao nức đợi trông, mà tâm hồn Ngài còn được hoan hưởng
một sự bình an sâu thẳm. Với tình yêu tràn ngập trong cõi lòng và niềm vui được
cảm nghiệm khi giải bày những ước nguyện của mình với Thiên Chúa và chiêm
ngắm các công trình của Người, Thánh Giuse đã đến Hebron lúc nào mà vẫn
không hay.

Vừa tới nơi, Thánh Giuse hạnh phúc liền vội vàng đến nhà ông Giacaria, nơi
hiền thê của Ngài và những người khác đang chờ mong, vì họ đều biết đúng ba
tháng sau Ngài sẽ trở lại. Mọi người tiếp rước Thánh nhân rất nồng hậu, đặc biệt
Đức Maria đã dành cho Ngài một sự tiếp đón rất thân tình.

Được gặp lại Đức Maria, tâm hồn Thánh Giuse như phơi phới trong niềm
vui hân hoan. Ngài kinh ngạc trước vẻ diễm lệ và nét duyên dáng, và cả mức độ
ơn thánh sung mãn dồi dào nơi Đức Maria. Thánh nhân thân chào Đức Maria
với một thái độ cung kính thẳm sâu: “Ôi hiền thê của tôi, tôi khát khao được gặp
lại Đức Nữ và mong ước thực hiện cuộc hành trình này biết bao! Giờ đây, quả
thật tôi đã được thỏa nguyện. Vì Thiên Chúa đã ban Đức Nữ làm bạn đường
chung thủy của tôi, nên khi phải xa cách Đức Nữ, tôi không thể nào thoát được
một nỗi đớn đau da diết.”

Sau đó, Đức Maria ngỏ ý được cùng Thánh Giuse ngợi khen Thiên Chúa về
các phúc lành hai Ngài đã được lãnh nhận. Thánh Giuse sung sướng đáp ứng lời
đề nghị. Đức Maria và Thánh Giuse đồng thanh chúc tụng và cám tạ Thiên Chúa



về ơn an ủi Người đã ban cho hai Ngài, cách riêng là những ân lộc và sự phù trợ
cho Thánh Giuse.

Nghe biết bà Elizabeth vừa sinh con và đến khi được nhìn thấy trẻ Gioan,
Thánh Giuse liền nhận ra con trẻ này đã được ơn nghĩa với Thiên Chúa và
những phúc lành của trời cao. Trẻ Gioan cũng nhận ra Thánh Giuse, và vừa khi
nhìn thấy Thánh nhân, liền gật đầu như thể chào kính Ngài. Đó là cách trẻ
Gioan biểu lộ niềm vui khi được nhìn thấy Thánh Giuse.

Thánh Giuse chúc mừng cha mẹ của con trẻ vì đã được Thiên Chúa ban cho
một miêu duệ đặc biệt. Thánh nhan cho hai vị biết Ngài đã nhận thấy những đặc
điểm kỳ diệu nơi con trẻ, và tin rằng con trẻ sẽ trở thành một tiên tri vĩ đại trước
mặt Thiên Chúa cũng như nhân loại. Và mọi người cùng ca ngợi và cám tạ Thiên
Chúa.

Đức Maria và Thánh Giuse chuẩn bị lên đường trở về. Bà Elizabeth và ông
Giacaria ngỏ ý mời các Ngài ở lại thêm ít lâu và lấy làm nuối tiếc vì không còn
được diễm phúc sống gần các Ngài. Đức Maria và Thánh Giuse vẫn giữ nguyên
chương trình trở về Nazareth. Hai Ngài chỉ mong làm trọn thánh ý Thiên Chúa
vì Nazareth mới là chốn quê Thiên Chúa đã tiền định cho các Ngài. Vì thế, các
Ngài đã lịch sự khước từ. Với lòng biết ơn, bà Elizabeth và ông Giacaria muốn
biếu tặng Thánh Giuse và Đức Maria những món quà hậu hĩnh, nhưng vì muốn
sống trong cảnh nghèo khó, nên hai Ngài chỉ nhận những gì thực sự cần thiết mà
thôi.

Ngày khởi hành đã đến, cả nhà ông bà Giacaria tràn ngập nước mắt, tuy
nhiên, nhờ Đức Trinh Nữ Rất Thánh mà mọi người đều được an ủi và soi sáng.
Bà Elizabeth buồn bã hơn hết, vì bà biết người em họ của mình thực sự là ai và
kho tàng đang được cưu mang trong cung lòng đồng trinh ấy là Đấng nào. Bà
Elizabeth thường hay ca ngợi Thánh Giuse là người thực sự có phúc vì được đặc
ân nhận Đức Maria làm bạn đời. Bà đã ganh tị với Ngài một cách thánh thiện.



Thánh Giuse đã nhờ bà Elizabeth giúp Ngài cảm tạ Thiên Chúa vì phúc lành
trọng hậu Người đã ban cho Ngài.

Sau khi chào giã biệt mọi người, đôi bạn thánh hân hoan lên đường. Những
người ở lại đều ca ngợi Đức Maria và các nhân đức của Mẹ. Đức Maria và Thánh
Giuse rất hạnh phúc và mãn nguyện khi lên đường trở về Nazareth vì tin mình
đang chu toàn thánh ý Thiên Chúa. Đặc biệt Thánh Giuse cảm thấy vui sướng vì
có kho tàng cao quý là Đức Maria, hiền thê dấu yêu, đồng hành bên cạnh. Tuy
chưa được tỏ cho biết, nhưng Thánh Giuse quả thật đang có Đức Vua và Đức Nữ
Vương trời đấy ở ngay bên cạnh Ngài!

Tâm hồn Thánh Giuse quá đỗi vui mừng! Linh hồn của Ngài hết sức hân
hoan! Ai có thể diễn tả cho được? Chỉ một mình Thánh nhân mới hiểu được điều
tâm hồn Ngài đang cảm nghiệm. Dọc đường về, Thánh nhân kể lại cho hiền thê
Maria tất cả những gì đã xảy ra và Thiên Chúa đã ưu đãi Ngài trên chuyến đi
như thế nào. Thánh nhân kể lại tất cả những gì Ngài đã biết về Chúa Cứu Thế,
Đấng sẽ hạ cố kết thân với những kẻ hèn kém, những người nghèo khó và những
tâm hồn đơn sơ. Thánh Giuse tâm sự: “Hỡi hiền thê của tôi, chúng ta quả thật
nghèo nàn. Tuy nhiên, chúng ta sẽ được diễm phúc tận mắt nhìn thấy Đấng Cứu
Độ đến cư ngụ trên trần gian này ngay trong đời chúng ta. Chúng ta sẽ thấy
Người không quản ngại kết thân với chúng ta. Chúng ta sẽ có được một niềm
vui lớn lao!” Hiền Mẫu Rất Thánh của Ngôi Lời Nhập Thể hết sức vui mừng khi
nghe những lời sốt sắng của Thánh Giuse. Mẹ nhân đó mà ca ngợi và tôn vinh
Thiên Chúa, và như thế, càng hun đốt thêm ngọn lữa tình yêu trong tâm hồn của
Thánh Giuse.

Thánh Giuse lại mời hiền thê Maria hát lên những thánh thi để tán dương
Thiên Chúa, và bao giờ Mẹ cũng chiều theo thỉnh cầu của Ngài. Đức Maria cất
tiếng hát du dương – thấm nhuần ơn soi sáng nơi linh hồn đầy hoan lạc của Mẹ
- để tôn vinh Đấng Tạo Hóa và Ngôi Lời Nhập Thể đang ngự trong cung lòng



của Mẹ. Sự ngọt ngào êm ái trong lời ca tiếng hát của Đức Maria đã làm cho
Thánh Giuse được ngây ngất. Chim chóc kéo đến từng đàn để lắng nghe tiếng
hát của Nữ Vương Rất Thánh. Khi Đức Maria vừa dứt tiếng, đàn chim liền hòa
giọng tấu lên khúc nhạc hân hoan như thể chúng đã được ban tặng lý trí và
muốn noi gương Đức Trinh Nữ Rất Thánh mà ca ngợi Đấng Hóa Công của
mình. Thánh Giuse rất ngạc nhiên về dấu lạ ấy. Ngài tin tất cả đều do công trạng
và nhân đức của hiền thê rất thánh của Ngài. Thánh nhân vui mừng khi thấy
Đức Maria được vinh dự như thế.

Khi sự thinh lặng trở lại ngự trị không khan, Thánh Giuse ngỏ lời: “Hỡi hiền
thê của tôi, Đức Nữ có thấy Thiên Chúa yêu thương Đức Nữ và đã biểu lộ những
dấu chỉ sủng ái dành cho Đức Nữ như thế nào không? Người đã tỏ lòng ưu ái đối
với Đức Nữ, ngay cả bằng những dấu chỉ bề ngoài, và ước muốn được Đức Nữ
hát khen chúc tụng. Những thụ tạo bé nhỏ này chắc hẳn đã ca ngợi Đấng Tạo
Hóa, nhưng cũng tôn vinh Đức Nữ, bởi vì chỉ Đức Nữ mới xứng đáng được đón
nhận những dấu lạ như thế.”

Quả thật, những thụ tạo bé nhỏ kia đã tỏ ra hân hoan và thích thú khi được
hộ tống Mẹ Rất Thánh. Tuy nhiên, Đức Trinh Nữ rất khiêm nhượng đã tự hạ và
cho rằng các thụ tạo bé nhỏ kia muốn ca khen Thiên Chúa, và Thiên Chúa đã
cho xảy ra những dấu lạ để hai Ngài được thư thái trên bước hành trình, và mời
gọi hai Ngài hãy thường xuyên tán tụng Thiên Chúa. Mẹ nói, qua sự kiện ấy,
Thiên Chúa muốn cho thấy những lời ca ngợi đã làm thỏa lòng Người thế nào.
Chắc chắn Đức Maria và Thánh Giuse có đủ lý do để thán phục lòng đại lượng
của Thiên Chúa. Mẹ nói với Thánh Giuse: “Nếu Thiên Chúa đã yêu thương và
ban cho chúng ta những biểu hiện hiển nhiên như thế về lòng yêu thương bao la
của Người, thì chúng ta cũng phải yêu mến và minh chứng cho Người thấy tình
yêu của chúng ta!”

Thế rồi Thánh Mẫu của Ngôi Lời Thiên Chúa bắt đầu nói về việc hai Ngài



mang nhận món nợ ân tình đối với Thiên Chúa. Khi nói lên điều ấy, dung mạo
Đức Maria rạng ngời vì lửa mến sốt sắng. Khi nhìn dung mạo bừng sáng của
hiền thê yêu dấu, Thánh Giuse đã thấy một luồng sáng diệu kỳ. Lòng tôn kính
của Ngài dành cho Đức Maria càng gia tăng, và Ngài được cảm nghiệm một sự
an ủi sâu xa. Lời nói của Đức Maria như những mũi lao sắc bén cắm thẳng vào
tâm hồn Thánh Giuse và đốt lên ngọn lửa tình yêu Thiên Chúa.

Ngày giờ cứ thế trôi qua, Thánh Giuse và Đức Maria đi đường mà không
cảm thấy một chút mỏi mệt, vì cuộc hành trình đã trở nên nhẹ nhàng. Thánh
Giuse hầu như không thể chịu nổi niềm hạnh phúc vì được sống bên cạnh hiền
thê yêu quý của Ngài. Dọc đường, các Ngài gặp rất nhiều người, và Đức Trinh
Nữ Rất Thánh đã phù giúp họ. Đức Maria đã xin những ơn cần thiết cho nhu
cầu từng người. Qua Mẹ Rất Thánh như một khí cụ, Ngôi Lời Thiên Chúa ban
phát kho tàng ân sủng của Người cho nhân loại. Quả thật, chính vì để cứu độ
nhân loại mà Ngôi Lời Thiên Chúa đã nhập thể trong cung lòng Đức Maria. Và
vì thế, Đấng Cứu độ sẵn sàng ban phát ân sủng của Người cho tất cả những ai
cần đến, nhất là các tội nhân.

Mẹ Rất Thánh quá biết những tội nhân ấy là ai. Mẹ khẩn nài Con Chí Thánh
soi sáng cho họ biết thực tâm sám hối và ban ơn tha thứ tội lỗi cho họ. Ngôi Lời
Thiên Chúa ngoan thảo đáp ứng những thỉnh nguyện của Mẹ Rất Thánh. Chúa
Cứu Thế lúc nào cũng sẵn lòng chiều theo bất cứ điều gì Đức Maria thỉnh cầu.
Mẹ thường cầu xin cho Thánh Giuse được lãnh nhận thêm nhiều ơn thánh để
liên lỉ thăng tiến trong ơn thánh và trong tình yêu đối với Thiên Chúa.

Thánh Giuse nhận ra ân phúc đặc biệt ấy rất rõ ràng; Ngài cảm thấy những
ngọn lửa yêu mến đang phừng phực trong lòng mình. Thánh nhân nói với Đức
Maria rằng Ngài biết Mẹ chính là người đã cầu xin những ân phúc ấy cho Ngài.
Thánh nhân nói: “Tôi biết điều ấy rất thật. Từ khi Thiên Chúa trao ban Đức Nữ
làm hiền thê trung thành của tôi, và cho tôi diễm phúc được sống kề bên Đức Nữ



cho đến nay, tâm hồn tôi đã được tan hòa trong tình yêu Thiên Chúa, và tâm trí
tôi chỉ còn tìm thấy sự an ủi và thỏa nguyện ở nơi một mình Thiên Chúa. Tôi
không còn quan tâm và chẳng tìm kiếm sự gì nữa. Tôi muốn được hoàn toàn tan
biến trong tình yêu. Tôi cảm thấy trong linh hồn mình có một sự gì đó mà tôi
không hiểu, cũng không thể diễn tả được bằng lời. Giờ đây, Thiên Chúa cho tôi
được cảm nghiệm sự ngọt ngào và khả ái của Người một cách lạ lùng hơn trước
kia rất nhiều. Tôi tin chắc, qua sự cầu bầu của mình, Đức Nữ đã xin cho tôi tất cả
những điều đó, bởi vì Thiên Chúa rất mực sủng ái Đức Nữ.”

Trong khi nghe những lời ấy, Đức Trinh Nữ rất khiêm nhượng đã hạ mình
và cất tiếng ca ngợi Thiên Chúa, rồi nói với phu quân yêu dấu: “Tôn huynh biết
Thiên Chúa là Đấng tốt lành, quảng đại và đáng mến như thế nào đối với những
ai yêu mến Người. Tôn huynh ước ao được tan biến để phụng sự Thiên Chúa, và
Tôn huynh ra sức chu toàn thánh ý Người. Vì vậy, Tôn huynh chớ ngạc nhiên
khi thấy Thiên Chúa tỏ lòng yêu thương và quảng đại như thế với Tôn huynh.
Tôn huynh không nhận thấy Thiên Chúa còn là một Thiên Chúa toàn năng,
Người có thể ban tặng cho chúng ta nhiều hơn khả năng lãnh nhận của chúng ta
hay sao?”

Để đáp lại nhận định ấy của Đức Maria, Thánh Giuse đã kêu lên: “Ôi Thiên
Chúa uy quyền! Ôi Thiên Chúa tốt lành! Ôi Thiên Chúa vô cùng! Biết đến khi
nào con, một đầy tớ của Chúa, mới có thể mến Chúa như Chúa đáng mến? Biết
đến khi nào mới tới ngày con được hoàn toàn hiến thân để phụng sự Chúa?” Khi
nói những lời ấy, Thánh Giuse lại ngất trí và Đức Maria sung sướng nhìn người
bạn đời của mình. Mẹ vui sướng nhìn thấy tình yêu Thiên Chúa càng ngày càng
triển nở nơi Thánh Giuse. Mẹ cũng nhân danh Thánh nhân mà ca ngợi và cảm tạ
Thiên Chúa, vì chính Thánh nhân cũng thường nhờ Mẹ hãy làm như thế.

Thiên Chúa rất thỏa lòng với cuộc sống của Đức Maria và Thánh Giuse,
đồng thời Thiên Chúa rất mãn nguyện vì danh dự và vinh quan hai Ngài dâng



lên uy linh Người. Ngôi Lời Nhập Thể trong lòng trinh khiết của Đức Maria tỏ
cho Mẹ Rất Thánh biết Người rất thỏa nguyện với những ước vọng của Thánh
Giuse. Chúa cũng cho Mẹ Rất Thánh biết sự dồi dào về ân sủng và công trạng
của Thánh Giuse, và Người muốn tuôn đổ trào tràn hơn nữa xuống cho Ngài.
Sau khi nhân danh phu quân thánh đức của mình để cảm tạ Thiên Chúa, Mẹ Rất
Thánh đã nhìn sang và mời gọi Thánh nhân hãy bội tăng những ước vọng và
tình yêu, bởi vì Thiên Chúa sẵn lòng ban nhiều hồng ân cao trọng hơn nữa cho
Ngài.

Đức Maria nói: “Chúng ta đừng bao giờ chán ngại khi cầu xin, bởi vì tôi hy
vọng chúng ta sẽ được đón nhận những ơn trọng đại hơn nữa. Chúng ta hãy
không ngừng tạ ơn và chúc tụng Thiên Chúa rất nhân lành bởi Người rất xứng
đáng được như thế, và Người rất hài lòng khi chúng ta biểu lộ niềm tri ân. Thực
ra, khi trung thành vời Thiên Chúa trong mọi sự là chúng ta có làm chi đâu
ngoài việc không ngừng tạ ơn và chúc tụng Thiên Chúa vì biết bao ân sủng
Người đang tuôn đổ xuống cho chúng ta. Khi sống như thế là chúng ta chuẩn bị
để đón nhận thêm các hồng ân và phúc lành mới.” Thánh Giuse rất lưu tâm đến
những lời phát xuất từ môi miệng hiền thê của Ngài, và những lời ấy đã thấm sâu
vào tâm hồn Ngài, làm bùng lên ngọn lửa yêu mến và biết ơn Thiên Chúa.

Như thế, Đức Maria và Thánh Giuse đã hoàn tất cuộc hành trình trong niềm
vui và sự an ủi tràn ngập, và hầu như quên bẳng quãng đường rất dài đã vượt
qua. Các Ngài ca ngợi và cám tạ Thiên Chúa về phúc lành ấy cũng như những
phúc lành khác mà các Ngài đã được nhận lãnh từ tay Người.



CHƯƠNG 23: Về Đến Nazareth. Những
Ngày Đầu Tiên

Khi về đến làng Nazareth, Đức Maria và Thánh Giuse rất đỗi vui mừng bước
vào ngôi nhà bé nhỏ của các Ngài. Thật là một hạnh phúc tuyệt vời cho Đức
Maria, vì chính tại chốn này, mầu nhiệm vĩ đại của Ngôi Lời Thiên Chúa nhập
thể đã được thành sự. Tâm tưởng của Mẹ Rất Thánh đầy ắp những ký ức về điều
ấy. Nơi này cũng đem lại một niềm an ủi tràn ngập cho Thánh Giuse, bởi lẽ
chính tại nơi đây, Ngài đã được lãnh nhận muôn vàn ân sủng và phúc lành đặc
biệt từ lòng đại lượng Thiên Chúa. Mặc dù chưa biết gì về bí mật Con Thiên
Chúa nhập thể, nhưng Ngài cảm thấy một sự phấn khích và một tâm tình đạo
đức lạ thường.

Khi vào nhà, Thánh Giuse yêu cầu hiền thê yêu dấu của Ngài được vào cùng
để chung lời ca ngợi và tạ ơn Thiên Chúa trong gian phòng của Mẹ về phúc lành
trở về an toàn. Điều ấy rất hợp ý Đức Maria, và thế là hai vị cùng quỳ gối thờ lạy
và tôn vinh Thiên Chúa.

Thiên Chúa đã ban cho Thánh Giuse một cuộc xuất thần tuyệt cao. Trong
đó, Ngài được cảm nếm sự ngọt ngào của Thần Khí Thiên Chúa và nhận biết
những điều quan trọng liên quan đến sự thánh thiện của hiền thê Maria. Thiên
Chúa còn cho Thánh nhên biết hiền thê của Ngài cao quý và đẹp lòng Người
đến mức nào. Sau đó một lúc, vẫn dưới tác độnt của những ơn an ủi, Thánh
Giuse được nhìn thấy Đức Maria chan hòa trong ánh sáng. Ngài nhìn ngắm Đức



Maria và nhận ra sự sủng ái của Thiên Chúa dành cho Mẹ. Đức Maria khi ấy
được tràn đổ muôn phúc lành, được nâng lên bậc chiêm niệm cao nhất và làm
người mẹ cao trọng nhất trong mọi người mẹ.

Thánh Giuse vui sướng nhìn ngắm Đức Maria được chúc phúc, và sốt sắng
cảm tạ Thiên Chúa vì đã đoái thương ban tặng cho Ngài một người bạn đời tuyệt
hảo dường ấy. Thánh nhân đã khóc lên vì vui mừng, và tự nhủ: “Ôi, hiền thê
trung thành và yêu dấu của tôi! Tôi đã lập được công trạng gì để có thể trở nên
xứng đáng với Đức Nữ và được sống bên Đức Nử? Ôi, không bao giờ tôi có thể
tự sức xin được một hồng phúc như thế! Lạy Thiên Chúa của con, chính lòng
nhân lành của Chúa đã ban ơn ấy chon con! Chúa quá quảng đại với con, mặc dù
con chỉ là đầy tớ hèn mọn nhất của Chúa!”

Trong khi Thánh Giuse than thở như thế, thì Mẹ Rất Thánh ra khỏi cơn
xuất thần và bắt đầu trao đổi với Thánh nhân về lòng từ ái và tốt lành của Đấng
Tạo Hóa. Sau đó, được sự khôn ngoan gợi hứng, Mẹ đã hát lên một thánh thi
tuyệt vời. Lúc ấy, linh hồn Thánh Giuse chan chứa trong niềm vui, và phải nói là
được tan chảy trong tình yêu Thiên Chúa. Lòng tôn kính và tình yêu của Thánh
nhân dành cho hiền thê của Ngài giờ đây được vươn cao hơn nữa. Ngài thuật lại
cho Đức Maria tất cả những gì đã xảy ra tại gian phòng nhỏ trong thời gian Mẹ
đi vắng, Ngài đã đến đó cầu nguyện và Thiên Chúa đã ban dồi dào ơn thánh và
ơn an ủi cho Ngài trong những cơn thử thách như thế nào.

Thực ra, Mẹ Rất Thánh đã biết tất cả những điều ấy, nhưng Mẹ vẫn chú ý
lắng nghe như thể chưa biết gì, và vui mừng vì những điều Thánh nhân kể. Với
lòng khiêm nhượng, Đức Maria nói với Thánh Giuse hãy nhìn nhận tất cả những
điều ấy là do bàn tay rộng lượng của Thiên Chúa. Mẹ xác nhận tại gian phòng
này, Thiên Chúa tự do ban phát các tặng ân của Người rộng rãi hơn các nơi
khác; và quả thật, Thiên Chúa rõ ràng đã chọn gian phòng đặc biệt này để quảng



phát lòng đại lượng của Người, bởi vì chính Đức Maria cũng đã được lãnh nhận
vô vàn ơn thánh tại nơi đây.

Những lời của Đức Maria đã củng cố thêm niềm tin của Thánh Giuse.
Thánh nhân xin hiền thê yêu dấu cho Ngài thỉnh thoảng được đến cầu nguyện
tại gian phòng nhỏ, nhất là trong những khi gặp thử thách, để Ngài có thể an tâm
tin tưởng Thiên Chúa sẽ ban cho Ngài sự an ủi và ơn thánh hóa. Thánh nhân còn
nói: “Hỡi hiền thê của tôi ơi, mặc dù Đức Nữ đã đủ sức an ủi tôi trong những con
gian nan; tuy nhiên, tôi vẫn ước ao được đến cầu nguyện tại gian phòng của Đức
Nữ. Tôi không muốn quấy rầy Đức Nữ. Tôi chỉ mong được cầu nguyện tại đó
trong những lúc Đức Nữ bận bịu quét dọn nhà cửa hoặc chuẩn bị các bữa an. Dù
sao đi nữa, tôi cũng không bao giờ muốn làm phiền Đức Nữ.”

Đức Trinh Nữ rất khiêm nhượng đã gật đầu thuận theo thỉnh nguyện của vị
hôn phu thánh thiện, và điều đó làm Ngài rất hạnh phúc. Thế là mỗi khi Đức
Maria bận rộn với công việc nội trợ, Thánh Giuse liền vào gian phòng nhỏ, nơi
đây, Thiên Chúa đã trào đổ nhiều phúc lành cho Thánh nhân và ban cho linh
hồn Ngài được hiểu biết thêm về Người.

Mỗi khi Mẹ Rất Thánh cầu nguyện trong gian phòng nhỏ, lòng trí Thánh
Giuse cảm thấy như được cuốn hút đến nơi đó. Thánh nhân ở bên ngoài để khỏi
gây phiền hà; Ngài quỳ gối tại ngưỡng cửa, khẩn nài Thiên Chúa – nhân danh
tình yêu của Người dành cho Đức Trinh Nữ Rất Thánh – mà ban ơn trợ giúp
cho Ngài, vì Ngài biết Đức Maria vô cùng cao sang và rất đẹp lòng Thiên Chúa.

Mỗi khi thấy Đức Maria đang cầu nguyện hoặc quá bận rộn không lưu ý đến
Ngài, Thánh Giuse thường cung kính bái chào Mẹ. Thánh nhân làm như vậy
theo một ơn soi động bên trong, và cho rằng đó là do sự thánh thiện Ngài nhận
thấy ở nơi Đức Maria. Quả thật, còn một nguyên nhân khác nữa mà Thánh nhân
chưa được biết, đó là Ngôi Lời Thiên Chúa đang ẩn ngự nơi cung lòng đồng



trinh của Đức Maria đã thôi thúc linh hồn Thánh nhân thực hiện hành vi tôn
kính và thờ lạy ấy.

Đức Maria và Thánh Giuse sống theo một thời biểu cố định, mỗi ngày các
Ngài đọc các thánh vịnh chúc tụng Thiên Chúa, và sau đó, làm việc lao công để
mưu sinh. Hai vị cũng bàn thảo với nhau về nhiều điều Thánh Giuse vẫn chưa
thấu hiểu. Vì biết Đức Maria rất am tường và khôn ngoan, nên Thánh Giuse đã
nhờ cậy hiền thê yêu dấu để hiểu tỏ nhiều điều. Đàng khác, Đức Maria cũng
muốn chiều theo mọi ước nguyện của Thánh nhân và sẵn lòng giải thích cho
Ngài những lời tiên tri liên quan đến Đấng Cứu Thế. Khi bàn luận về các ưu
phẩm của Đấng Cứu Thế, hai Ngài đều xúc động đến chảy nước mắt, Mẹ Rất
Thánh đã thổn thức vì Mẹ biết rất rõ những gì Con Chí Thánh của Mẹ sẽ phải
chịu để cứu độ nhân loại. Mẹ Maria giữ kín những nỗi buồn đau tang thương ấy
cho riêng mình. Mẹ không muốn đặt bất kỳ nỗi thương tâm nào lên Thánh
Giuse, và do đó, Mẹ một mình chấp nhận nỗi đoạn trường, không đi tìm một
chút cảm thông.

Thánh Giuse nhớ lại Đức Maria đã bật khóc mỗi khi Ngài đề cập đến Đấng
Cứu Thế, và Thánh nhân bỗng nhận ra hiền thê của Ngài giờ đây không còn thôi
thúc Ngài hãy cầu xin Cha Trên Trời mau sai Đấng Cứu Độ giáng thế nữa.
Thánh nhân không mạo muội dò hỏi thêm về vấn đề ấy. Ngài cho rằng có lẽ Đức
Maria đã nhận được một sứ điệp khả tín nào đó liên quan đến việc giáng thế của
Đấng Cứu Độ, đảm bảo các điều cầu xin của Mẹ đã được nhậm lời và Đấng Cứu
Độ sắp sửa xuống trần.

Trong thời gian này, mỗi khi Đức Maria đề cập đến các nhân đức của Đấng
Cứu Thế, thì gương mặt của Mẹ ngời sáng lạ lùng! Nguyên do của nguồn sáng ấy
khiến Thánh Giuse phải thắc mắc! Mặc dù rất muốn tìm ra lời giải thích, nhưng
vì khiêm nhượng nhận mình không đáng được biết, nên Thánh Giuse không đề
cập gì đến điều đó với hiền thê của Ngài. Thánh nhân kết luận, vì Thiên Chúa



được thỏa lòng với những lời hướng thượng của Đức Maria, nên Người đã cho
nguồn sáng ấy từ dung nhan của Mẹ giãi chiếu ra. Thánh Giuse vui mừng vì giả
thuyết ấy, Ngài nhận mình bất xứng, không đáng được tham phần vào một hồng
ân trọng đại nhường ấy.

Thánh nhân nhận ra hiền thê của Ngài nhiều ngày liên tiếp không đụng đến
thực phẩm và hoàn toàn được đắm đuối trong những điều thánh thiện. Ngài tin
Đức Maria làm như vậy để khẩn nài Thiên Chúa mau sai Đấng Cứu Độ giáng
thế, và cảm thấy bản thân Ngài cũng cần phải khổ chế trong vấn đề thực phẩm.
Ngài bắt đầu ăn uống thật ít, ngay cả những thức thực sự cần thiết để giữ gìn sức
khỏe. Đức Maria đã thúc giục Thánh nhân hãy ăn uống đầy đủ để bảo đảm sức
khỏe phần xác. Khi Đức Maria đề nghị như thế, Thánh nhân đưa mắt nhìn ngắm
Mẹ, và ngay phút giây ấy, Ngài đã được hoàn toàn no thỏa. Thánh Giuse khiêm
tốn xin Đức Maria đừng bận tâm và xin cùng được giữ chay, bởi vì các thức bổ
dưỡng thiêng liêng Mẹ được hấp thụ nhờ việc chay tịnh cũng đã làm cho Ngài
được no thỏa. Mẹ Rất Thánh một lần nữa lại nhân đó mà chúc tụng Thiên Chúa,
và hai vị cùng hát lên những thánh thi ngợi khen Thiên Chúa, và thảo luận về
lòng nhân lành của Người.

Thánh Giuse được phấn chấn và được hoan hưởng một sự bình an tâm hồn
mà trước kia chưa bao giờ đã được cảm hưởng. Dường như dưới mái nhà của
Thánh nhân đang tiềm tàng một kho báu vô cùng quý giá; và giờ đây, Ngài thấy
không còn lý do gì để ganh tị với các thiên thần trong phúc hưởng kiến trên trời
nữa. Thánh nhân cũng không còn nhìn lên trời, bởi vì nguyên việc mê say ngắm
nhìn Đức Maria cũng đã quá đủ cho Ngài rồi. Mỗi khi làm như thế, tâm hồn
Thánh Giuse tìm được sự an ủi và không còn ước ao gì hơn.

Thánh Giuse không sao giải thích được vì sao sự thể lại như vậy. Đôi khi,
điều đó quả thực cũng gây nên một sự áy náy cho Ngài, và khi ấy, Ngài lại thầm
thì: “Lạy Thiên Chúa của con, chẳng lẽ con không còn nồng nàn yêu mến Chúa



như trước kia nữa hay sao? Phải chăng vì vậy mà con giờ đây không còn chăm
chú nhìn trời, nơi Chúa đang ngự, mỗi khi con ước ao muốn làm giãn cơn khát
cháy bỏng của tâm hồn con?”

Thánh Giuse thận trọng duyệt xét lương tâm về vấn đề ấy và nhận thấy
Thiên Chúa vẫn là đối tượng độc nhất của tình yêu Ngài. Hướng lên Thiên
Chúa, Thánh nhân lại thở than: “Ôi Thiên Chúa của con! Chúa là tình yêu độc
nhất của con, sự thiện hảo độc nhất của con, kho tàng của con, tất cả của con.
Trái tim con không ước ao gì khác ngoài một mình Chúa. Con yêu mến Đức
Maria, hiền thê của con, chỉ vì con nhìn thấy ân sủng và tình yêu Chúa đã độc
chiếm Ngài. Chính Chúa là Đấng lúc nào con cũng kiếm tìm nơi hiền thê của
con, bởi vì con nhận ra Chúa đã lập cư ở nơi Người. Hơn nữa, Chúa lại còn ban
cho Đức Maria để làm bạn đời chung thủy của con, và Chúa đã truyền cho con
phải yêu mến Người. Thực vậy, Đức Maria, hiền thê của con, rất đáng được yêu
mến, vì Người rất thánh thiện, rất giàu có về đàng nhân đức và ơn thánh.”

Như thế, Thánh Giuse đã làm cho tâm hồn và tâm trí Ngài lại được thảnh
thơi, và Thánh nhân vui mừng vì hồng ân Thiên Chúa đã ban cho Ngài.



CHƯƠNG 24: Thánh Giuse Lo Buồn Khi
Thấy Đức Maria Hoài Thai

Thánh Giuse rất hạnh phúc và thỏa nguyện khi được sống bên cạnh Đức Maria.
Một ngày nọ, Thánh nhân bỗn nhận thấy Đức Maira như thể đang có thai. Ngài
rúng động và hết sức lo buồn về điều ấy; NGài cảm thấy một nỗi nhói đau.
Thánh nhân muốn tin các biểu hiện kia chỉ là triệu chứng của một bệnh tật nào
đó. Khi nhìn thấy Đức Maria vẫn mạnh khỏ và có những tâm tình như ngày nào,
Thánh nhân đành thở than: “Lạy Thiên Chúa của con, điều con nhìn thấy nơi
hiền thê của con là gì vậy? Con đang mơ hay đang tỉnh? Hoặc là đôi mắt đã đánh
lừa con? Nếu không, sự thể con đang nhìn thấy kia là gì? Con không dám hỏi
thẳng hiền thê của con; con không dám chất vấn hiền thê của con về vấn đề ấy,
bởi vì Đức Nữ rất thánh thiện. Tuy nhiên, rõ ràng Đức Nữ đã biết thể trạng của
chính mình. Ôi Thiên Chúa của con! Xin thương giúp đầy tớ của Chúa đây! Xin
Chúa soi sáng giúp con hiểu ra, vì con không sao tìm được một kết luận nào cho
điều con đang nhìn thấy trước mắt con đây!”

Mẹ Rất Thánh đã nhận ra cơn thử thách của Thánh Giuse và nài xin Thiên
Chúa luôn nâng đỡ Thánh nhân bằng ân sủng của Người. Đến chiều tối, khi về
nghỉ ngơi, Thánh Giuse đắm chìm trong nỗi buồn đau. Ngài nặn óc suy nghĩ để
tìm hiểu tất cả điều đó có ý nghĩa gì. Đêm hôm ấy, Thánh nhân chỉ chợp mắt
được một chút ít và hầu như thức trắng, dường như từng giây phút đều trở nên



bất tận, bởi lẽ Ngài thao thức muốn được gặp lại hiền thê. Thánh nhân không
muốn tin rằng Ngài đã bị đánh lừa bất cứ cách nào.

Trời còn chưa sáng, Thánh Giuse đã đến gần gian phòng của Đức Maria,
khắc khoải chờ đợi. Khi vừa bước ra khỏi phòng, như thường lệ, Đức Maria Rất
Thánh chào kính Thánh Giuse với một thái độ rất thân tình. Khi nhìn hiền thê,
Thánh Giuse thấy Đức Maria vẫn duyên dáng và khả ái như mọi ngày. Tuy
nhiên, Thánh nhân nhìn thấy nơi Đức Maria vẫn còn đó những biểu hiện Ngài
đã nhận ra từ hôm trước. Tâm hồn Thánh nhân một lần nữa lại nhói lên đau
đón, vì Ngài thấy mình đã không sai lầm, mọi sự đều xác thực. Thánh nhân thầm
thĩ kêu lên: “Ôi Thiên Chúa của con, vẻ kiều diễm, nét thùy mị và sự đức độ của
hiền thê yêu dấu của con tuyệt vời biết bao! Nhưng tâm hồn con quặn đau khi
nhìn thấy ở nơi Đức Nữ có những biểu hiện của một phụ nữ sắp sửa làm mẹ! Ôi,
Thiên Chúa của con! Xin đến cứu giúp đầy tờ của Chúa trong nỗi gian truân!
Nỗi đớn đau của con quá ngột ngạt, có lẽ con sẽ chết mất nếu như Chúa không
ban sức mạnh và dùng cánh tay uy hùng của Chúa mà nâng đỡ con.”

Vì được Đức Maria cầu nguyện cho rất nhiều, nên cuối cùng, Thánh Giuse
cũng được một chút khuây khỏa giữa cơn thống khổ. Ngài quyết định phó mặc
và chờ đợi để xem sự tình theo thời gian sẽ ra sao. Thánh nhân quyết tâm không
để mình bị bức xúc thái quá với hiện tình bởi Ngài tin tưởng Thiên Chúa sẽ
không bỏ rơi Ngài, và Đấng Tối Cao nhất định sẽ làm sáng tỏ và tích cực an bài
cho tình thế này.

Thánh Giuse tự nhủ: “Tôi tin chắc hiền thê dấu yêu của tôi là một người rất
thánh thiện, một người được Thiên Chúa yêu thương vô cùng. Tôi không thể
đoán ý trái cho Đức Nữ được. Hiện thời, tốt nhất tôi hãy bình tâm và chờ đợi để
xem những gì sẽ xảy ra.” Thực tế, Thánh Giuse đã không thành công ở điểm này,
bởi vì mỗi lần nhìn thấy Đức Maria, tâm hồn Ngài lại như vỡ ra tan nát. Về phần
mình, Đức Maria rất thông cảm với vị lương quân đang bị quằn quại trong nỗi



ưu tư; và vì thế, Mẹ tỏ ra đáng mến và hiền thục với Thánh nhân hơn bao giờ
hết.

Mỗi sáng, Thánh Giuse lại đứng chờ Đức Maria tại cửa phòng của Mẹ, và ở
đó, Ngài sốt ruột chờ đợi để thẩm định các biểu hiện kia có tỏ ra xác thực hơn
nữa hay không. Khi thấy quả đúng như vậy, Thánh nhân âu sầu đến độ héo hắt
cả người như vừa lâm bệnh. Thực vậy, nỗi thống khổ lần này phũ phàng hơn tất
cả những tai ương đã từng xảy đến trước đây, bởi nó làm quặn thắt tâm hồn của
Thánh Giuse và xô chìm Ngài trong nỗi tang thương vượt mức.

Thánh Giuse đã dâng không biết bao nhiêu lời cầu lên trời. Ngài ăn chay và
bố thí, với ý nguyện xin Thiên Chúa ban ơn nâng đỡ và an ủi. Thánh nhân vẫn
nhìn hiền thê Maria với ánh mắt đầy yêu thương và cảm thông chân tình. Ngài
thường thầm nhủ: “Ôi hiền thê của tôi, mặc dù Đức Nữ là nguồn an ủi vô bờ cho
tôi, thế mà giờ đây Đức Nữ lại nên nguyên cớ cho nỗi thống khổ kinh hoàng
nhất của tôi. Ôi, giả như Đức Nữ biết được nỗi uẩn khúc ấy đang hành hạ tôi
như thế nào! Chắc hẵn Đức Nữ sẽ an ủi tôi bằng các tỏ cho tôi biết nguyên nhân
thể trạng của Đức Nữ.”

Hiền Mẫu của Ngôi Lời Nhập Thể biết được tất cả những tâm tư buồn bã
của Thánh Giuse. Chính những điều ấy cũng là một nỗi đớn đau cho Mẹ. Tuy
nhiên, Mẹ vẫn lặng thinh, chấp nhận nỗi buồn thương một cách nhẫn nại và chờ
đợi cho đến giờ Thiên Chúa động lòng mà ban ơn nâng đỡ cho người tôi turng
đang mòn mỏi vì ưu tư. Đấng Tối Cao muốn tôi luyện lòng trung thành của
Thánh Giuse, đầy tớ rất mực vâng phục của Người, nên ban cho Ngài cơ hội để
lập thêm công trạng.

Sau cùng, trong tình cảnh não nuột, Thánh Giuse đã định tâm đến hỏi thẳng
nguyên nhân tình trạng của Đức Maria. Nhưng Ngài không sao thực hiện nổi
quyết định ấy, mặc dù Ngài đã định làm như thế rất nhiều lần. Mỗi khi định đến
gặp Đức Maria, thì Ngài lại cảm thấy hết sức xấu hổ, kèm theo là một tâm trạng



kính sợ thẳm sâu. Thử thách của Thánh Giuse vì thế càng ngày càng tăng thêm.
Thánh nhân chỉ còn biết than van: “Ôi Thiên Chúa của con, con đang phải chịu
điều gì đây? Con thấy rõ ràng hiền thê của con đang có thai. Đức Nữ cư xử với
con rất tử tế và trìu mến, vì vậy, con muốn hỏi thẳng Người về nguyên nhân của
những biểu hiện rõ rệt này. Con tin chắc hiền thê của con sẽ không dấu giềm,
thế nhưng môi miệng con không sao thốt ra được câu hỏi ấy, mặc dù điều đó có
lẽ sẻ giải thoát cho con khỏi nỗi cay cực này. Sự thể ấy vượt quá trí hiểu của con!
Ôi Thiên Chúa của con, chỉ mình Chúa mới có thể an ủi con! Vì vậy, con tìm đến
với Chúa và trút hết nỗi phiền sầu cay cực quá mức của tâm hồn con cho Chúa.”
Thiên Chúa vẫn im lặng và cứ để đầy tớ của Người đắm chìm trong nỗi tang
thương.

Đức Maria gắng sức an ủi Thánh Giuse bằng nhiều cách cư xử thân tình. Mẹ
quan tâm đến mọi nhu cầu của Thánh nhân một cách chu đáo và năng mời Ngài
dùng thêm các thức bổ dưỡng. Thậm chí Mẹ còn xin Thánh nhân chỉ cho Mẹ
biết nên làm những gì để làm dịu bớt tình cảnh cho Ngài, và Mẹ thường hát lên
những thánh thi chúc tụng Thiên Chúa để an ủi Thánh nhân. Thánh Giuse chỉ
có thể thú nhận với Đức Maria rằng tâm hồn Ngài vô cùng khắc khoải. Thánh
nhân nói: “Hiền thê của tôi ơi, Đức Nữ luôn luôn là nguồn an ủi cho tôi trong
các cơn thử thách, thế nhưng lần này, nỗi tang thương vẫn không chịu xa rời tôi.
Xin Đức Nữ hãy nài xin Thiên Chúa tỏ lòng nhân lành với tôi.”

Thánh Giuse ưu phiền dường như muốn nói thêm nữa để giãi bày tỏ tường
về nguyên nhân cay cực, nhưng Ngài không sao làm được. Thánh nhân tự nhủ:
“Có lý nào hiền thê Maria của tôi lại không biết vì sao tôi lại khắc khoải như thế
này sao? A, Đức Nữ nhất định đã hiểu rõ tình cảnh này rồi! Vậy vì lẽ gì Đức Nữ
lại chẳng cho tôi một lời giải thích.”53

Nhiều lần Thánh Giuse đã rơi lệ khi nghĩ đến điều ấy. Ngài phủ phục rất sâu
trước thánh nhan Thiên Chúa, nhìn nhận mình đáng chịu khốn khổ vì đã bội



bạc với nhiều phúc lành Thiên Chúa trào đổ cho Ngài. Trước kia, Ngài nhận
mình là người hạnh phúc nhất trần gian vì có được một người bạn đời thánh
thiện và nhân đức trỗi vượt; còn giờ đây, Ngài lại thấy mình là kẻ khốn khổ nhất
trên cõi đời. Nỗi cay đắng của Thánh nhân đầy ứ không ngừng vì Ngài đã nhận
ra hài nhi trong lòng Đức Maria chẳng bao lâu nữa sẽ được chào đời. Vì vậy,
Ngài hoang mang cùng cực, không sao giải tỏa được nỗi tang thương trong tâm
hồn.

Đôi lúc, Thánh Giuse đã bộc lộ nỗi khắc khoải khi thốt lên những lời than
van: “Ôi hiền thê của tôi! Sao Đức Nữ đành tâm để tôi trong cảnh quằn quại thế
này? Không biết tôi đã làm phiền hà hoặc xúc phạm đến Đức Nữ cách nào mà
Đức Nữ lại xử với tôi nghiệt ngã làm vậy? Thái độ của Đức Nữ dành cho tôi
dường như đã đổi thay. Đức Nữ là một người lúc nào cũng nhân ái và dịu hiền,
vậy mà giờ đây hình như chẳng còn biết xót thương. Đức Nữ đã biết nguyên do
nỗi đau lòng của tôi, thế mà vẫn không thổ lộ với tôi!” Tuy đã biết những lời thở
than não lòng của Thánh Giuse, nhưng Đức Maria vẫn giữ im lặng. Mẹ Rất
Thánh không thể tiết lộ điều kín nhiệm của mình để giải thoát cho phu quân
khỏi nỗi tang thương, vì Mẹ không được Thiên Chúa ủy thác để làm như vậy.
Tuy nhiên, Mẹ Maria vẫn không ngớt cầu nguyện cho Ngài.

Thánh Giuse lao đầu vào công việc, nhưng sức lực của Ngài đã tan biến, và
nhiều lần Ngài đã ngã quỵ. Thánh nhân trở về gian phòng nhỏ của riêng mình
và than van: “Ôi Thiên Chúa của con! Con sẽ đi đâu về đâu để tìm lại sự thanh
thản, vì hiền thê của con, vốn là trót niềm an vui của con, giờ đây lại trở nên
nguyên nhân nỗi đoạn trường cho con? Mỗi khi chợt thấy hiền thê của con
trong thể trạng ấy, tâm hồn con lại tan nát đớn đau. Thế mà con vẫn thấy mình
bị lôi cuốn đến với Đức Nữ để trao đổi về những đề tài thánh thiện.”

Thánh Giuse trở ra ngoài để gặp hiền thê của mình, nhưng phải cúi gầm mặt
xuống đất để khỏi nhìn thấy Đức Maria. Thánh nhân chỉ còn muốn được nghe



Đức Maria nói. Và Đức Maria đã nói một cách trìu mến và từ ái, người bạn đời
đau khổ của Mẹ cảm thấy được an ủi, và tâm trí Ngài được phần nào khuây
khỏa. Nhưng khi Thánh nhân vô tình ngước lên và chợt thấy thể trạng của Đức
Maria, thì nỗi đớn đau của Ngài lại quặn đau buốt nhói.

Sau cùng, Thánh Giuse quyết định sống thật lãnh đạm, cố tránh gặp mặt
Đức Maria hết sức có thể. Tuy nhiên, Thánh nhân không sao thực hiện được
quyết định này, vì mỗi lần thoảng nghe tiếng nói của hiền thê, thì Ngài lại bị
khuất phục trước tình yêu của Đức Maria, và thế là Ngài không còn cách nào
khác hơn là phải tỏ ra thái độ thân tình với hiền thê yêu dấu. Ngài đã nhiều lần
muốn, nhưng vẫn không sao áp dụng được quyết tâm ấy. Mặc dù Thánh Giuse
muốn cư xử cách khác, nhưng ơn thánh trong Ngài không cho Ngài cư xử với
Đức Maria một các thiếu xứng hợp.

Thánh Giuse tin rằng Ngài đã bị Thiên Chúa ruồng bỏ. Thiên thần cũng
không thấy hiện ra nữa. Trước tất cả những sự việc ấy, Thánh nhân chỉ còn các
phải sống nhân đức nhẫn nại, phó thác, yêu mến và khiêm nhượng vượt mức.
Ngài không bao giờ hé môi để lộ ra nỗi khổ tâm của mình với Đức Maria. Ngài
không hề đoán ý trái mặc dù đã thấy Đức Maria trong sự thể hiển nhiên. Ngài
không xét đoán, cũng không ngã lòng. Thánh nhân hoàn toàn phó thác và đợi
chờ Thiên Chúa ban ơn an ủi và soi sáng cho Ngài một lời giải thích vì sao hiền
thê của Ngài lại trở thành người mẹ như thế. Với Thánh Giuse, đay là một cơ hội
rất thích thuận để thực hành nhân đức và lập nhiều công phúc. Đây cũng là
phương cách để chuẩn bị cho Ngài đón nhận một hồng ân trọng đại mà thiên
thần sắp tỏ ra: Đó là mầu nhiệm Ngôi Lời Nhập Thể vô cùng cao cả nơi cung
lòng Đức Maria.

Tuy nhiên, Thánh Giuse vẫn quằn quại trong nỗi đau thương da diết, Ngài
tự nhủ: “Rõ ràng chẳng bao lâu nữa Đức Maria sẽ sinh hạ hài nhi. Tôi phải làm gì
đây? Tôi không thể tố cáo người bạn đời của tôi như Lề Luật đã qui định, bởi vì



tôi vững tin vào sự thánh thiện cao vời của Người. Tôi không thể nghĩ trái cho
Người. Nhưng vì tôi chẳng biết gì về lai lịch của hài nhi này trong khi chính tôi
lại không can dự vào đó, nên tôi không muốn nhận làm con của tôi. Tốt hơn, tôi
sẽ ra đi và phiêu bạc đây đó trong đắng cay và đau đớn suốt quãng đời còn lại
của tôi. Tuy nhiên, làm thế nào tôi có đủ can đảm mà lìa bỏ hiền thê của tôi cho
đành? Dường như tôi không thể sống xa Người được. Người quá thánh thiện và
được tô điểm bằng nhiều nhân đức. Tôi cảm thấy buộc lòng phải lìa xa hiền thê
của tôi mới mong tìm được lối giải thoát cho nỗi cay cực kinh khủng này.”
Thánh Giuse cương quyết lìa xa Đức Maria và Ngài đã than khóc rất thảm thiết.
Tâm hồn Thánh nhân như chìm ngập giữa một đại dương sầu khổ đắng đót mà
không sao tìm được một chút nguôi ngoai trong cảnh khổ thống ghê rợn.

Khi Thánh Giuse quyết định ra đi, bóng chiều đã phủ xuống. Ngài trở vào
gian phòng nhỏ của riêng mình. Quỳ gối, Thánh nhân nguyện cầu cùng Thiên
Chúa, khẩn khoản xin ban trợ trong vấn đề hệ trọng này. Ngài kêu lên: “Ôi
Thiên Chúa của tổ phụ Abraham, Isaac và Jacob. Ôi Thiên Chúa của con, Chúa
đã giữ gìn con từ hồi thơ ấu trên mọi nẻo đường của con. Ôi, con van lơn Chúa,
vì uy linh cao cả, vì lòng nhân lành, quyền năng và thượng trí, vì tình yêu của
Chúa vẫn tỏ ra với con và với Đức Maria, hiền thê của con, để làm trọn những
lời Chúa hứa sẽ liên lỉ hộ phù chúng con. Ôi, xin đừng bỏ rơi con giữa cơn thử
thách kinh khiếp này!

“Con hoàn toàn phó mình trong cánh tay hiền phụ của Chúa. Xin cư xử với
con theo cách nào đẹp lòng uy linh Chúa nhất. Con xin trao phó hiền thê của
con cho sự chăm sóc của Chúa, đó là người Chúa đã ban cho con để con giữ gìn.
Cho đến nay, con đã cố gắng hết sức để chu toàn nhiệm vụ ấy, nhưng giờ đây,
con xin hoàn toàn trao phó Đức Nữ lại cho sự săn sóc của Chúa. Nguyên nhân
nào đưa đến quyết định của con thì Chúa đã quá biết. Con đáng chịu trừng phạt
vì đã không lợi dụng cho đủ những gương sáng và lời khuyên của Đức Maria; vì



vậy, con ước ao thực hiện việc đền tạ vì tội lỗi quá khứ của con. Dường như con
chưa ý thức cho đủ, nhưng chắc chắn là Chúa đã biết tất cả. Vì vậy, con khẩn nài
Chúa tha thứ và ban ơn thánh để giúp con chấp nhận cuộc thử thách ghê rợn
này. Con không đủ can đảm để nói lời chia tay công khai với Đức Maria, hiền
thê của con; vì vậy, con kêu xin lòng nhân lành Chúa ban ơn an ủi cho Người
trong nỗi gian truân, và xin bảo bọc Người trong mọi hoàn cảnh.

“Xin Chúa cũng chúc lành cho những bước chân của con. Trước tiên, con sẽ
lên đền thờ Jerusalem để tôn thờ uy linh Chúa, và ở đó, tìm cho biết thánh ý
Chúa định đoạt về con thế nào, tùy sở định tốt lành của Chúa muốn tỏ cho con.
Con kêu nài Chúa hãy nhìn đến những nhu cầu của linh hồn con và nỗi sầu
thống trong tâm hồn con mà dủ lòng thương xót đến con.”

Sau khi đã tràn trải tâm sự trước tôn nhan Thiên Chúa, Thánh Giuse hướng
tâm tưởng về hiền thê Maria, trong nỗi tang thương nhưng đầy trìu mến: “Ôi bồ
câu của tôi, bồ câu trong trắng của tôi! Hãy xem, tôi đang định tâm lìa bỏ Đức
Nữ đây này. Ôi, sao tâm hồn Đức Nữ có thể đành đoạn khi thấy tôi trong cảnh
ưu tư sầu muộn thế này mà vẫn không van xin Thiên Chúa ban cho tôi được lấy
một giọt an ủi? Ôi, tại sao Đức Nữ lại không tỏ cho tôi biết về nguyên nhân của
việc Đức Nữ làm mẹ? Đức Nữ vẫn trọn tình vẹn nghĩa thắm thiết với tôi, thế mà
trong trường hợp này, dường như Đức Nữ đã hoàn toàn quên tôi. Xa Đức Nữ rồi,
tôi biết làm gì bây giờ, bởi lẽ Đức Nữ vẫn là trọn niềm an ủi cho tôi? Ôi hiền thê
cao quý và dấu ái của tôi! Hãy xem, tôi sắp sửa từ biệt Đức Nữ, nào ai biết được
tôi còn diễm phúc được tao ngộ với Đức Nữ một lần nữa không? Tôi sẽ để Đức
Nữ ở lại một mình, hỡi người yêu dấu của tôi, mặc dù tâm hồn tôi phải rên xiết
đau đớn khi làm như thế; nhưng tôi không thể làm cách khác được. Tôi không
biết cách nào để giải cứu Đức Nữ cho khỏi hình phạt mà Lề Luật đã qui định,
dường như tôi chỉ còn một con đường duy nhất là trốn khỏi tình cảnh khó xử
khốn khổ này thôi.”54



Với những dòng nước mắt đắng cay, Thánh Giuse chỗi dậy, gói ghém một
vài vật dùng cần thiết cho chuyến đi và cột vào một gói nhỏ. Sau đó, Ngài lên
giường nằm nghỉ một chút để chờ đến lúc trời tảng sáng. Thánh nhân quyết
định sẽ lên đường khi trời còn tinh sương, để hiền thê của Ngài và những người
láng giềng hoặc mọi người người khác sẽ không nhìn thấy khi Ngài bỏ đi. Trong
lúc đó, Đức Maria khẩn khoản dâng lời cầu nguyện, nài xin Thiên Chúa an ủi
phu quân Giuse của Mẹ giữa nỗi thống khổ. Chính Mẹ lúc ấy cũng chìm ngập
trong nỗi sầu thương đau đớn.

53 Suy nghĩ của Thánh Giuse quả thật rất khôn ngoan, chứng tỏ Ngài có một thái độ rất mực cung kính đối
với Hiền thê của mình.
Có lẽ Đức Trinh Nữ Rất Thánh chỉ cần nói một lời cũng có thể giải thoát Thánh Giuse khỏi nỗi xao xuyến.
Tuy nhiên, cũng vì đó mà Đức Maria đã hết sức ưu phiền. Một lời như thế nhất định sẽ sinh hiệu quả, vì
Đức Maria biết Thánh Giuse sẽ tin tưởng nơi mình. Lẽ khôn ngoan thường tình có lẽ cũng đã gợi ý cho Đức
Maria hãy làm như thế, nhưng đức khôn ngoan siêu nhiên đã khiến Mẹ giữ kín mầu nhiệm của Thiên Chúa.
Mộ sự thận trọng tinh tế rõ ràng đã cho Đức Maria biết Mẹ không nên bày giải vấn đề kín nhiệm ấy, vì đó
là điều thuộc phán quyết của một mình Thiên Chúa, Đấng có quyền đòi Thánh Giuse phải trung tín trong
địa vị của Ngài và tiếp tục sứ mạng của Ngài bên cạnh Đấng Cứu Thế. Chính Thiên Chúa sẽ tỏ cho Thánh
nhân biết điều kín nhiệm ấy vào thời điểm thích thuận. Vì thế, Đức Maria đã cầu nguyện và chờ đợi, và sự
im lặng ấy quả thật là của Đức Trinh Nữ rất mực khôn ngoan, lúc nào cũng điềm tĩnh, trầm lắng và hoàn
toàn phó thác vào Thiên Chúa.
54 Trong câu chuyện này, chúng ta gặp được một thái độ hết sức khôn ngoan, đơn sơ và thánh thiện! Không
gì không tương hợp với Đức Maria và Thánh Giuse, tất cả đều phù hợp với sự thánh hiện của hai Ngài. Rõ
ràng Thánh Giuse không hề hoài nghi về sự vẹn tuyền của Đức Maria, như một số tác giả lầm lạc đã xác
quyết. Ngược lại, như một số người nghĩ, dường như Thánh nhân không biết gì về mậu nhiệm đã được thực
hiện nơi Đức Maria (và do đó mới làm xao xuyến lòng khiêm nhượng của Ngài). Thánh Giuse tuyệt đối tin
tưởng vào nhân đức của Đức Maria, và do đó, mặc dù có những dấu hiệu lạ, Thánh nhân vẫn không nghĩ
xấu cho Đức Maria. Nhân đức của Đức Maria chắc chắn không những được minh chứng qua đời sống, mà
còn qua những hoàn cảnh quan phòng và sự hoạch định về cuộc hôn nhân thanh khiết của Mẹ.
Đàng khác, Thánh Giuse vô cùng đau khổ vì không biết gì về điều Ngài hết sức quan tâm và vào một thời
điểm Ngài cần ánh sáng để hiểu biết toàn bộ vấn đề. Khi nghĩ đến việc từ giã Đức Maria, Thánh Giuse rất
đau khổ, tuy nhiên, dường như Ngài vẫn không thể tiếp tục sống chung với Đức Maria trong hoàn cảnh
như thế. Là người công chính, Thánh Giuse không muốn tố cáo Đức Maria, nhưng cũng không thể để cho
Đức Maria chịu công khai phỉ báng vì điều mà Ngài cho là một mầu nhiệm của Thiên Chúa. Do đó, Thánh
Giuse cảm thấy phải sống theo lòng đơn thành, ý của Thánh nhân là ra đi một cách hết sức kín đáo và phó
thác Đức Maria lại cho bàn tay chăm sóc của Thiên Chúa, bàn tay cho đến thời điểm ấy, vẫn chăm sóc cho
Đức Maria rất chu đáo và chắc chắn sẽ tiếp tục mãi như vậy.



CHƯƠNG 25: Thiên Thần Loan Báo Mầu
Nhiệm Ngôi Lời nhập Thể Cho Thánh

Giuse

Sau khi Thánh Giuse đã thiếp đi, thiên thần Chúa hiện đến và nói với Ngài: “Hỡi
Giuse, con vua David, đừng ngại nhận Đức Maria về nhà làm bạn mình, vì Người
Con mà Đức Nữ đang cưu mang trong lòng đã được thai dựng nhờ hoạt động
của Chúa Thánh Thần. Đức Nữ sẽ hạ sinh một Con Trai mà Ngài sẽ đặt tên là
“Giêsu”. Người sẽ là Đấng Cứu Độ của dân Người và toàn thể nhân loại. Người
đến để cứu độ và giải thoát thế giời khỏi cảnh nô lệ tội lỗi.

“Ước chi Ngài hãy trân trọng đặc ân cao vời Thiên Chúa đã ban tặng khi tiền
định cho Đấng Cứu Độ được sinh ra bởi lòng Đức Maria. Ngài hãy xem sự xứng
đáng và thánh thiện của hiền thê Ngài! Mặc dù Ngài định tâm lìa bỏ Đức Maria,
nhưng Thiên Chúa lại tuyển chọn Đức Nữ để làm Thánh Mẫu của Ngôi Lời
Nhập Thể.”

Lúc ấy Thánh Giuse được cảm nghiệm một niềm vui trào tràn mãnh liệt đến
độ phải tỉnh giấc, nhưng thiên thần không nói thêm gì nữa. Niềm hạnh phúc và
sự hoan lạc trong tâm hồn Thánh Giuse thật mênh mang đến nỗi quyền năng
Thiên Chúa phải thực hiện một phép lạ can thiệp để cứu Ngài khỏi chết vì sự an
ủi thật quá sức khôn lường ấy. Thánh nhân giơ tay lên trời và reo lên: “Ôi, lạy
Chúa! Ôi, lạy Thiên Chúa của con! Ôi, Chúa tốt lành dường bao! Bởi đâu con lại



được một hồng ân cao trọng thế này? Có ai dám tưởng nghĩ Chúa lại ban cho
con một phúc lành tuyệt vời như thế?”

Thánh Giuse sấp mặt xuống đất và phủ phục. Với dòng lệ chan chừa, Thánh
nhân kêu van Thiên Chúa tha thứ cho Ngài vì sai lầm định lìa bỏ Đức Maria,
hiền thê của Ngài. Thánh nhân than khóc về điều quyết định ấy: “Ôi, lạy Thiên
Chúa của con, con đã bội bạc trước đại ân Chúa đã trào đổ cho con, đó là ban
tặng cho con một thụ tạo rất cao quý để làm bạn đời. Con quá ngu xuẩn dại khờ
đến mức định ra đi và bỏ mặc hiền thê của con. Nếu như Chúa không vén mở
mầu nhiệm vĩ đại này cho con, có lẽ con đã ra đi và hoang phí hạnh phúc của
mình một cách dại khờ. Khi ấy, một thụ tạo khốn cùng như con sẽ ra thế nào?
Ôi, Thiên Chúa của con! Chúa nhân lành biết bao! Những ân sủng Chúa dành
cho con, một kẻ vong ân bạ nghĩa, thật quảng đại nhường bao! Con thâm tín
Chúa ban an ủi cho con như thế này là vì công phúc và lời cầu xin của Đức
Maria. Vì vậy, con van nài Chúa nhìn đến các công trạng của Đức Nữ Maria mà
tha thứ lầm lỗi con đã trót phạm.”

Vì Thánh Giuse khiêm nhượng cứ phủ phục nài xin tha thứ, nên Thiên Chúa
Tối Cao đã cho Thánh nhân nghe được rõ ràng tiếng nói của Người từ thẳm
cung tâm hồn, bảo đảm ơn tha thứ và lòng yêu thương của Người dành cho
Thánh nhân: “Hỡi Giuse, đầy tớ trung thành của Ta, tình yêu của Ta dành cho
con thật lớn lao.” Khi nghe lời Đấng Dấu Ái phán truyền như thế, Thánh Giuse
cảm thấy được an ủi vô cùng. Ngài chỗi dậy, sốt sắng tạ ơn Thiên Chúa, và lập lại
những lời của vua thánh tiên tri: “Đang khi lo âu chất đống trong lòng, nguồn an
ủi của Người làm hồn tôi sung sướng” (Tv 93:19).

Thánh nhân khát khao được gặp lại hiền thê yêu dấu. Ngài lầm thầm một
mình: “Ôi, hiền thê cao quý của tôi! Ôi, bồ câu thanh khiết của tôi! Ôi, Thánh
Mẫu xứng đáng của Ngôi Lời Thiên Chúa! Làm sao tôi còn mặt mũi nào để đến
gặp Đức Nữ? Tâm hồn tôi mong muốn gặp lại Đức Nữ, nhưng e ngại Đức Nữ sẽ



xua đuổi tôi đi! Đức Nữ làm như thế là rất phải, bởi vì Đức Nữ qua biết sự vong
ân của tôi. Nhưng vì Thiên Chúa đã tha thứ cho tôi, nên hy vọng Đức Nữ cũng
sẽ noi theo Thiên Chúa, vì Đức Nữ rất hiền lành và nhân từ. Ôi, Người Mẹ Rất
Thánh, bây giờ tôi không còn ngạc nhiên về việc tôi đã nhìn thấy Đức Nữ xuất
hiện sáng láng và rạng ngời vẻ duyên dáng, khả ái, kiều diễm và tuyệt vời như
thế, bởi vì trong lòng Đức Nữ đang cưu mang Con Thiên Chúa.

“Và xét lại phận tôi, một kẻ mọn hèn mà lại dám để cho Đức Nữ phục dịch!
Ôi, tại sao Đức Nữ lại không quở trách cái thói liều lĩnh và ngang ngược của tôi?
Ôi, hiền thê dấu yêu của tôi! Làm sao tôi dám đến gặp Đức Nữ bây giờ? Tuy
nhiên, tâm hồn tôi kêu gào đòi tôi phải lập tức đến với Đức Nữ để khẩn nài tha
thứ và để tôn thờ Thiên Chúa Uy Linh trong lòng của Đức Nữ.

Vừa nói những lời ấy, Thánh Giuse vừa vội vã đi đến gian phòng nơi Đức
Maria vẫn còn bên trong và quỳ xuống chờ đợi ngoài cửa, cốt để tỏ lòng cung
kính cho xứng đáng với Thánh Mẫu của Ngôi Lời Nhập Thể. Khi ấy, Thánh
nhân được xuất thần, và nhìn thấy hiền thê rất thánh của Ngài đang cầu nguyện.
Thánh Giuse chiêm ngắm và thờ lạy Ngôi Lời Thiên Chúa trong cung lòng Đức
Maria. Linh hồn Ngài được ngập tràn niềm vui dạt dào. Đồng thời, Ngài được
mặc khải những mầu nhiệm liên quan đến việc Con Thiên Chúa Nhập Thể. Sau
cùng, Thánh Giuse cũng tỉnh lại. Hiền Mẫu Rất Thánh vẫn chưa xuất hiện.
Thánh nhân đi sắp xếp các đồ vật trong nhà cho ngăn nắp và tháo dỡ túi đồ đã
định chuẩn bị để mang đi. Xong xuôi đâu đó, Ngài quay lại để chờ đợi Đức
Maria như trước. Cuối cùng, Mẹ Rất Thánh cũng bước ra khỏi phòng, rạng ngời
trong ánh quang. Vẻ nhân lành và kiều diễm của Mẹ Rất Thánh thật khôn tả.
Thánh Giuse hạnh phúc bái gối thật sâu để tôn thờ Ngôi Lời Nhập Thể và tận
hiến toàn thân để phụng sự Người. Thánh nhân cũng tỏ lòng tôn kính và xin
Đức Maria tha thứ cho dự định sai lầm Ngài đã toan thực hiện.

Thánh nhân tình nguyện xin làm một đầy tớ rất hèn mọn của Đức Maria.



Chứa chan trong nước mắt âu sầu và vui mừng, 55 Ngài thưa lên: “Ôi Thánh Mẫu
Rất Thánh của Ngôi Lời Nhập Thể, tôi xin bày tỏ lòng tôn kính và xin Đức Nữ
tha thứ cho tôi. Tôi không đáng được ở trước tôn nhan Đức Nữ. Tôi chỉ đáng bị
Đức Nữ xua đuổi mà thôi.” Thánh Giuse hạnh phúc phủ phục thật sâu và tỏ
niềm tôn kinh rất chân thành. Thánh nhân lặp đi lặp lại với Đức Maria rằng
Ngài rất ân hận vì đã toan thực hiện một hành vi thật đáng hổ thẹn. Tuy nhiên,
Nữ Vương Thánh Đức, Hiền Mẫu Rất Thánh của Thiên Chúa đã lên tiếng bảo
đảm với Thánh nhân về tình yêu của Mẹ và bày tỏ sự thông cảm cho dự định ra
đi của Ngài. Nhưng Mẹ Rất Thánh không đồng ý để Thánh Giuse phải phục vụ
mình theo cung cách Ngài đã đề nghị; ngược lại, Mẹ muốn mọi sự vẫn cứ duy trì
như trước.

Thánh Giuse giải thích cho Đức Maria các điều thiên thần đã tỏ ra cho Ngài.
Thánh nhân bỗng nhiên quý chuộng các nỗi dày vò ưu tư Ngài đã phải chịu
trong những tuần lễ và những tháng ngày trươc đói, bởi vì Thánh nhân nhận ra
Ngài được lãnh nhận một hồng ân cao cả là được hiểu biết mầu nhiệm Nhập Thể
vĩ đại của Con Thiên Chúa. Thánh nhân tỏ bày với Đức Maria: “Ôi, tâm hồn tôi
sướng vui không sao tả xiết, chắc hẳn Đức Nữ đã biết như vậy. Tôi van nài Đức
Nữ hãy giúp tôi cảm tạ Thiên Chúa vô cùng nhân lành.” Bấy giờ, Đức Maria và
Thánh Giuse cùng hợp tiếng ca ngợi và tạ ơn Thiên Chúa.

Sau đó, Đức Maria và Thánh Giuse chia sẻ vởi nhau về hồng phúc đặc biệt
Thiên Chúa vừa trào đổ xuống cho trần gian, đặc biệt là cho hai vị, khi cho Đấng
Cứu Thế từ bao đời đợi trông xuống nhập thể nơi cung lòng rất thanh sạch của
Đức Maria. Khi Thánh Giuse tuyên xưng điều đó, Đức Maria đã tự hạ thẳm sâu
và nhìn nhận mình bất xứng với vinh dự ấy.

Thánh Giuse hạnh phúc lại reo lên: “Ôi, có ai ngờ Đấng Cứu Thế lại muốn
được sinh ra bởi lòng Đức Nữ và được sống chung với Đức Nữ? Ôi, phần phúc
của chúng ta lớn lai biết bao! Ôi, làm sao chúng ta có thể chúc tụng và tạ ơn cho



cân xứng với lòng quảng đại và nhân ái bao la dường ấy! Bản thân tôi không thể
nào làm được, nhưng hỡi hiền thê rất yêu dấu, Đức Nữ là Hiền Mẫu xứng đáng
của Đấng Cứu Thế; và vì thế, nhất định Đức Nữ có thể thực hiện điều đó một
cách xứng hợp.”

Khi nghe những lời ấy, Đức Maria lại tự hạ thẳm sâu; và cuộc đàm đạo đã
đưa đến kết quả là Đức Maria và Thánh Giuse đều được xuất thần. Sau đó,
Thánh Giuse tả lại cho Mẹ Thiên Chúa nghe những dầu chỉ lạ thường Ngài đã
nhận ra ở nơi Mẹ trong những tuần lễ vừa qua. Thánh nhân cho Đức Maria biết
Ngài thường xuyên được một hấp lực nội tâm thúc bách đến gặp Mẹ và nhiều
lần Ngài đã bái gối chào kính mỗi khi Mẹ không nhận thấy Ngài như thế nào. Vị
thánh nhận định: “Thảo nào tôi đã được một sức mạnh nội tâm thôi thúc buộc
phải cung kính Thiên Chúa đang ẩn ngự trong lòng Đức Nữ. Rõ ràng linh hồn
tôi được thúc bách phải tôn thờ Đấng Cứu Thế được bao đời đợi trông. Hơn nữa,
trong thời gian được sống bên Đức Nữ, tôi còn cảm thấy một sự thỏa nguyện lớn
lao đến độ tôi không thể nào lìa khỏi Đức Nữ mà không phải ép mình hết sức.”

Thánh Giuse cầu nguyện: “Ôi Thiên Chúa của con, Chúa như một nam châm
cực mạnh đã thu hút trái tim của con mà con chẳng hề hay biết! Con đã thờ lạy
Chúa mà không ý thức được sự hiện diện của Chúa! Con vẫn ước ao được sống
trước thánh nhan đáng tôn thờ của Chúa, thế mà con lại không biết Chúa thực
sự đang sống ở đây! Con xin dâng lời ca ngợi và tán dương lên Uy Linh Chúa!
Con không nhận biết Chúa vậy mà Chúa vẫn ban cho con những hồng ân lớn
lao dường ấy!”

Rồi Thánh Giuse quay sang và kể cho Đức Maria biết việc Ngài thường
xuyên nhìn thấy dung mạo của Mẹ rạng rỡ trong ánh sách siêu phàm và nhiều
lần Ngài đã được cảm nhận một hương thơm tuyệt vời làm phấn chấn linh hồn
cũng như thân xác. Thánh Giuse cũng tả lại việc Ngài thường cảm thấy kính sợ
trước dung nhan uy nghi của Mẹ, nhưng đồng thời lại cảm nhận một niềm tin



tưởng và cậy trông mãnh liệt. Thánh nhân nói: “Tuy nhiên, tôi tin tất cả các điều
ấy là do ơn thánh trào tràn tự lòng Đức Nữ và những lời tâm thiết giữa Đức Nữ
với Thiên Chúa. Tôi chưa bao giờ tơ tưởng Ngôi Lời Thiên Chúa lại tự hạ mặc
lấy nhục thể hay chết nơi cung lòng Đức Nữ, và cư ngụ tại đó trong tư cách là
Đấng Thiên Chúa Làm Người. Ôi, giả như biết được điều ấy, chắc hẳn tôi đã
không sơ khoáng trong việc biểu lộ lòng biết ơn và tôn kính của tôi đối với
Thiên Chúa Nhập Thể. Có lẽ tôi cũng không để Đức Nữ phải làm những công
việc vất vả trong nhà như thế. Và nhất định tôi đã thường xuyên tôn thờ và tán
dương Thiên Chúa của tôi đang hiện diện trong lòng của Đức Nữ.”

Đức Maria đã khiêm nhượng trả lời cho Thánh Giuse. Mẹ Rất Thánh nói
chính Thiên Chúa đã để tất cả các việc ấy xảy ra, và điều đó cũng cần thiết để
giúp Mẹ tự hạ cho dù Mẹ là Hiền Mẫu Thiên Chúa. Vì thế, Mẹ vẫn muốn tiếp
tục phục vụ Thánh Giuse như trước. Đức Maria nói Mẹ phải kiếm tìm những
việc đơn mọn và những việc phục vụ hèn kém nhất bởi vì Thiên Chúa của Mẹ
cũng đã tự hạ và tự hủy như thế.

Thánh Giuse cảm thấy rất ái ngại khi nghe Đức Maria nói lên những lời như
thế. Ngài thật đau lòng khi thấy, mặc dù đã xin, thực hiện những ước nguyện
phục vụ của mình. Thánh nhân than thở vì Đức Maria không chịu cho Ngài
phục vụ Mẹ trong mọi sự, và Ngài năn nỉ: “Hỡi hiền thê của tôi, bồ câu của tôi,
xin hãy cho tôi được phục vụ Đức Nữ, bởi vì các việc phục vụ tôi muốn thực
hiện cho Đức Nữ đều qui hướng về chính Thiên Chúa, Đấng đang ngự trong
Đức Nữ.”

Đức Maria đã từ tốn trả lời và xin Thánh Giuse hãy kiên nhẫn, vì ước vọng
muốn phụng sự Thiên Chúa của Ngài nhất định sẽ được toại nguyện, nhưng
phải chờ sau khi Thiên Chúa Làm Người đã giáng sinh. Mẹ Rất Thánh nói: “Khi
ấy, chúng ta sẽ được bồng ẵm Người trên cánh tay của chúng ta, như một chiết
nôi cho Người nghỉ ngơi.” Khi nghe điều ấy, Thánh Giuse đã khóc lên vì vui



mừng, và Ngài nói cùng Đức Maria: “Ôi, Hiền Mẫu của Ngôi Lời Nhập Thể!
Phải chăng sắp đến lúc tôi được diễm phúc bồng ẵm Đấng Cứu Độ trên cánh tay
và áp Người sát vào lòng hay sao? Ôi, hồng phúc biết bao! Bởi đâu tôi lại được
diễm phúc nhường ấy?” Vừa thốt ra những lời ấy, một lần nữa Thánh Giuse lại
được ngất trí và bừng cháy lửa yêu mến Thiên Chúa đến độ dung mạo của Ngài
ửng hồng, không khác gì một vị luyến thần.

Hiền Mẫu Thiên Chúa vui mừng về điều ấy. Mẹ nhân danh vị hôn phu mà
cảm tạ Thiên Chúa vì đã ban cho Ngài hồng ân trọng đại và làm cho Ngài được
sung mãn ơn thánh và tình yêu. Khi Thánh Giuse trong cơn xuất thần, Ngôi Lời
Thiên Chúa đã mặc khải cho Ngài nhiều điều kín nhiệm liên quan đến mầu
nhiệm Nhập Thể của Con Thiên Chúa. Sau đó, Thánh Giuse đem kể lại các điều
ấy cho hiền thê rất thánh của Ngài. Mặc dù đã biết tất cả các điều ấy, nhưng Đức
Maria vẫn sung sướng khi được nghe Thánh Giuse kể lại. Cũng nhân đó, Mẹ
ngợi khen lòng nhân lành và tán dương những công việc của Thiên Chúa.

55 “Không ai thức giấc với một niềm vui lớn lao như niềm vui của Thánh Giuse vào ngày hôm ấy, và không
cuộc gặp gỡ nào đáng yêu hơn cuộc gặp gỡ giữa Đức Maria và Thánh Giuse vào buổi sáng hôm ấy. Bí mật
một thời gian đã ngăn cách hai Ngài giờ đây đã được làm sáng tỏ, làm gia tăng và mãnh liệt thêm niềm hạnh
phúc của mối hợp nhất thiêng liêng thắm thiết giữa hai Ngài. Thánh Giuse kể cho Đức Maria những lời của
sứ thần. Còn Đức Maria thì kể cho Thánh Giuse những điều đã xảy ra trong ngày Truyền Tin. Chúa Giêsu
giờ đây là đối tượng duy nhất của tâm tư và khát vọng của hai Ngài (La Broise, lbid., p. 97).



CHƯƠNG 26: Cuộc Sống Thánh Giuse
Trong Những Tuần Lễ Trước Khi Chúa

Giêsu Giáng Sinh

Sau khi đàm đạo về mầu nhiệm Thiên Chúa Nhập Thể, Thánh Giuse và Đức
Maria thỏa thuận với nhau sẽ duy trì cuộc sống thường nhật như trước. Mẹ Rất
Thánh vui lòng chiều theo ước nguyện Thánh Giuse muốn tôn thờ Ngôi Lời
Thiên Chúa trong lòng Mẹ, và để Ngài thực hiện điều ấy bất cứ khi nào Ngài
muốn. Thánh Giuse rất vui mừng về điều ấy bởi vì Ngài nhìn ra đó là thánh ý
Thiên Chúa. Với tâm trạng an bình hạnh phục, Thánh nhân cảm tạ trước là
Thiên Chúa, và sau là hiền thê của Ngài.

Giờ đây, Thánh Giuse bắt tay làm việc, nhưng tâm tưởng lúc nào cũng hướng
về Thiên Chúa Nhập Thể, và cõi lòng chứa chan một tình mến mãnh liệt dành
cho Người. Thánh nhân không sao ở lâu một mình được, chốc chốc Ngài lại đến
quỳ gối trước mặt Đức Maria và tôn thờ Thiên Chúa với tấm lòng thành kính.
Và khi ấy, Ngài được bừng cháy trong ngọn lửa yêu mến. Sau đó, Thánh nhân lại
nhanh chóng lặng lẽ trở lại với công việc vì không muốn quấy rầy Đức Maria,
nhất là những khi hiền thê của Ngài đang được xuất thần. Nhiều lần, nhìn thấy
Đức Maria bận bịu với công việc, Thánh nhân cũng đến nhưng chỉ trao đổi một
vài câu vắn tắt để tôn vinh Thiên Chúa mà thôi. Thánh Giuse hạnh phúc cảm
nghiệm được những tác động thần hiệu nơi linh hồn Ngài do những lần thăm



viếng ấy, và nhiều lần Ngài đã được xuất thần. Trong những lúc ấy, Thánh nhân
được nhìn thấy rõ sự hiện diện của Ngôi Lời Nhập Thể trong cung lòng Đức
Maria. Thánh nhân đã thờ lạy Thiên Chúa và tận hiến toàn thân cho Người. Đáp
lại, Hài Nhi Thiên Chúa cũng trìu mến chăm chú nhìn đến Thánh nhân.

Thánh Giuse đã tả lại tất cả những điều ấy cho hiền thê rất thánh của Ngài.
Ngài mô tả các đặc điểm của Hài Nhi Thiên Chúa như Ngài đã được nhìn thấy
trong khi xuất thần, đồng thời chia sẻ với Đức Maria: “Ôi hiền thê rất thánh
thiện của tôi, Thiên Chúa Nhập Thể của chúng ta thật tuyệt vời, thật cao quý,
thật dễ thương, thật khả ái! Tôi tin rằng chỉ nguyên vẻ toàn mỹ của Người cũng
đủ làm cho tâm hồn chúng ta trở nên một thiên đàng sướng vui. Tôi tin chắc
Người sẽ lôi cuốn mọi tạo vật đến với Người. Ai có thể cưỡng lại tình yêu của
Người? Ai có thể khước từ tôn thờ Người? Tưởng nghĩ đến vẻ toàn mỹ của
Người mà thôi tâm hồn chúng ta cũng đã ngất ngây, huống hồ khi chính Đấng
Toàn Mỹ xuất hiện trước mắt chúng ta và thực sự sống giữa chúng ta thì nhất
định phải như thế nào? Ôi, chúng ta thật may phúc! Chúng ta sẽ được đặc ân
luôn luôn có Người kề bên – có Người sống dưới mái nhà của chúng ta! A, phải
rồi, ngay cả các thiên thần cũng phải ganh tị với phận phúc của chúng ta! Ôi,
chúng ta đích thực là những con người diễm phúc nhất!”

Thánh Giuse đã vui mừng đến rưng rưng nước mắt khi nói những lời ấy,
trong lúc Đức Maria hát lên những thánh thi ca ngợi Thiên Chúa theo gợi hứng
của linh hồn Mẹ. Những thánh thi ấy làm Thánh Giuse sướng vui khôn tả, và
Ngài tạ ơn Thiên Chúa vì đã ban tặng cho Ngài Đức Trinh Nữ Maria, người mẹ
thánh thiện nhất trong mọi người mẹ.

Trước khi ra khỏi nhà đi làm việc, đi mua thực phẩm cho gia đình hoặc các
vật dụng cần thiết cho công việc, bao giờ Thánh Giuse cũng đến quỳ gối trước
Ngôi Lời Thiên Chúa Nhập Thể để xin ơn phù trợ và phúc lành, và Ngài luôn
luôn nhận được những ơn thánh rất dồi dào. Những lúc ấy, Thánh Giuse rất



muốn xin Đức Maria chúc lành cho Ngài, nhưng vì lúc nào Mẹ cũng tỏ lòng
khiêm nhượng, nên Ngài không tiện ngỏ lời. Tuy nhiên, trong khi xin Thiên
Chúa chúc lành, Thánh nhân cũng thầm thĩ giãi bày ước nguyện muốn được
phúc lành của Mẹ Rất Thánh, và Ngài lấy làm mãn nguyện với phương cách này.

Thánh Giuse rất đau lòng khi thấy chỉ vì nghèo túng mà Ngài không sao chu
cấp đầy đủ được cho hiền thê yêu dấu của Ngài như lòng ao ước. Bất cứ giá nào,
Thánh nhân không những muốn phục vụ mà còn muốn chu cấp đầy đủ cho Mẹ
Thiên Chúa các thức bổ dưỡng mà thể trạng tế nhị hiện thời của Mẹ cần đến.
Thánh nhân thường tâm sự với Đức Maria: “Ôi hiền thê của tôi, thật đau lòng
cho tôi khi không thể lo liệu được cho Đức Nữ tất cả những gì Đức Nữ cần đến!
Cảnh nghèo đã khiến tôi chỉ mua được những thực phẩm quá đạm bạc. Vì thế,
Thiên Chúa, Đấng Chủ Tể vạn vật, chắc hẳn chỉ hấp thụ được các chất bổ dưỡng
thiêng liêng từ nội tâm của Đức Nữ mà thôi.”

Nghe những lời ấy, Mẹ Thiên Chúa chỉ mỉm cười. Mẹ xin Thánh Giuse đừng
quá áy náy, bởi vì Con Thiên Chúa đã hoàn toàn mãn nguyện với thể trạng của
Mẹ. Mẹ nói, nếu như Thiên Chúa muốn cách khác, chắc chắn Người sẽ liệu
định. Lời này đã làm khuây khỏa tâm trạng của Thánh Giuse. Đức Maria và
Thánh Giuse thường đàm đạo xoay quanh chủ đề Đấng Cứu Thế sẽ sống như
thế nào khi Người đến chia sẻ kiếp nghèo của các Ngài, và cả hai đều ứa nước
mắt.

Thỉnh thoảng, Đức Maria đọc lên những lời tiên tri trích gừ Sách Thánh và
các Thánh vịnh của vua David nói về những đau khổ Đấng Cứu Thế sẽ phải chịu
để sắm ơn cứu độ cho trần gian. Mẹ tả cho Thánh Giuse những điều Con Chí
Thánh của Mẹ sẽ phải chịu theo lời Thánh Kinh, nhưng Mẹ cũng cân nhắc,
không nói hết tất cả, bởi Mẹ không muốn Thánh nhân vì đó mà bị tác động thái
quá.

Thực vậy, Thánh Giuse rất mẫn cảm về phương diện này, Ngài dễ dàng khóc



lóc thảm thiết và quỵ ngãi vì đớn đau. Thỉnh thoảng, Đức Maria cũng kể cho
Thánh Giuse một số điều liên quan đến Đấng Cứu Thế mà Mẹ biết Thiên Chúa
muốn Mẹ tỏ bày cho Ngài. Thực vậy, thánh ý Thiên Chúa muốn Thánh Giuse
phải chịu những tân khổ xen lẫn những an ủi, và qua đó mà gia tăng ân sủng và
công phúc cho Ngài.

Thánh Giuse đã cảm thông rất chân thành với Đấng Cứu Thế khổ nạn, mặc
dù khi ấy, Chúa vẫn chưa chào dời, và vì thế, Thánh nhân đã lập được công phúc
qua việc đồng công cộng khổ với Đấng Cứu Thế, mặc dù Ngài không được tiền
định để sống tới ngày Chúa Cứu Thế tử nạn.

Trong các cuộc chuyện vãn với Mẹ Thiên Chúa, nhiều khi Thánh Giuse đã
nhận được những ơn soi sáng giúp Ngài hiểu rõ Ngôi Lời Nhập Thể đang vô
cùng đau khổ vì Cha Trên Trời bị các thụ tạo xúc phạm. Thánh nhân khóc lóc
tức tưởi và thổ lộ điều ấy với Đức Maria. Cả hai vị đều rất buồn bã, dâng lên Cha
Trên Trới những dòng nước mắt của các Ngài mong làm nguôi bớt cơn nghĩa nộ
của Người đối với nhân loại.

Các Ngài đã nài xin Thiên Chúa ban cho các tội nhân được ơn sám hối.
Thánh Giuse than thở: “Ôi Thiên Chúa của con! Thật hãi hùng và đáng buồn khi
Chúa lại bị xúc phạm nặng nề như vậy ngay vào thời điểm Chúa đã tỏ lòng nhân
lành đối với trần gian, qua việc sai Con Một Chúa mặc lấy nhục thể để cứu độ
nhân loại! Ôi, lẽ nào một tình yêu thương bao la lại bị đáp trả bằng sự vong ân
trâng tráo như thế! Than ôi, thế gian này không biết gì về ân phúc lớn lao Chúa
đã ban cho nó, nhưng con là kẻ diễm phúc đã được hiểu biết về điều ấy, vì thế,
nhẽ ra con đã phải hao mòn vì tình yêu ấy.

“Con phải thực hiện sự đền đáp cho cân xứng trước một tặng ân lớn lao và
phải đền bồi những thiếu sót nơi người khác. Mặc dù khốn cùng và bất xứng,
nhưng con xin cam kết với Chúa: con ước ao và đoan nguyện yêu mến, ca ngợi



và tạ ơn Chúa thay cho mọi người. Xin Chúa ban cho đầy tớ rất bất xứng cùa
Chúa đây ơn cam đãm và sức mạnh để có thể thực hiện điều ấy cho xứng hợp.”

Thiên Chúa được thỏa nguyện và chấp nhận những lời cam kết thành tâm
của Giuse yêu dấu của Người. Thánh Giuse nhận thức rõ về điều ấy, vì Thiên
Chúa đã cho linh hồn Ngài được tràn đầy hoan lạc và cho tâm hồn của Ngài
được say sưa tình yêu đến độ ngây ngất suốt nhiều ngày. Những ngọn lửa tình
yêu thần linh giờ đây ngùn ngụt bùng cháy trong linh hồn thánh thiện của
Thánh Giuse khiến cho dung mạo của Ngài phát quang rạng rỡ. Thật khó mà
đoán được Ngài là thụ tạo trên trời hay dưới đất. Suốt nhiều ngày, Thánh nhân
không thèm khát thực phẩm, những ơn an ủi thiêng liêng đã làm cho thân xác và
linh hồn của Ngài được mạnh sức.

Kể từ khi được cho biết về mầu nhiệm Ngôi Lời Nhập Thể, linh hồn Thánh
Giuse không còn khả năng hoan hưởng bất cứ sự gì khác ngoài một mình Đấng
Cứu Thế. Thánh nhân sống mà không màng gì đến các sự trần gian. Linh hồn
Ngài liên lỉ đắm đuối trong Thiên Chúa và tình trạng này càng ngày càng trở
nên sung mãn hơn. Thánh Giuse được thông hiệp không ngừng với Ngôi Lời
Nhập Thể.

Thánh nhân dâng lên Đấng Cứu Thế nhiều hành vi yêu mến, tạ ơn và phó
thác! Toàn bộ những lời Ngài nói ra đề qui hướng về Đấng Cứu Thế. Điều rất
thường xảy ra là khi khách hàng đến xưởng mộc để đặt hàng, Thánh nhân chỉ có
thể nói với họ một câu duy nhất là hãy cùng Ngài chúc tụng Thiên Chúa, tán
dương lòng thương xót và sự tốt lành của Người. Thánh nhân thường nói:
“Chúng ta hãy cùng ca ngợi Thiên Chúa; chúng ta hãy luôn ngợi khen Người. Ôi
Thiên Chúa thật tuyệt vời trong các hoạt động của Người, và lòng yêu thương
của Người thật quá bao la!”

Một số linh hồn kính sợ Chúa đã được phấn khích rất nhiều nhờ những tâm
tình của Thánh Giuse; và từ đó, họ đã kín múc được nhiều lợi ích. Một số người



chìm đắm trong tội lỗi thì lại chế giễu và lăng nhục Ngài. Ngoài ra, còn có một
số kẻ quở mắng Thánh Giuse là đồ say rượu, giống như những người Do thái vô
thần về sau đã đoán xét các Tông Đồ. Tuy nhiên, trên thực tế, Thánh Giuse và
các thánh Tông Đồ đã được đầy tràn Thánh Thần và say men tình yêu Thiên
Chúa.

Thánh Giuse cam chịu tất cả những sự ấy một cách vui tươi và không hề máy
môi than thở. Điều ấy chẳng ngăn cản được Ngài tiếp tục nói về lòng nhân lành
và đại lượng vô biên của Thiên Chúa. Thánh nhân chấp nhận tất cả những lời
chê bai và khinh miệt nhắm vào Ngài và dâng lên Thiên Chúa để nài xin ơn tha
thứ cho những kẻ sai phạm.

Thánh Giuse tăng bội những lời cầu nguyện và nài xin. Mặc dù lúc nào cũng
cầu nguyện vì lợi ích của đồng loại và những linh hồn hấp hối, nhưng giờ đây,
mỗi khi trong làng có người lâm bệnh nguy tử, Thánh nhân thường sấp mình
trước Ngôi Lời Nhập Thể và khẩn khoản van nài cho đến khi xin được cho bệnh
nhân kia phục hồi sức khỏe – nếu như điều đó đem lại lợi ích hoặc ơn cứu độ
muôn đời cho họ. Thánh nhân cũng làm tương tự như thế cho các tội nhân. Mỗi
khi nghe biết quanh đó có một tội nhân cứng lòng, Thánh nhân liền đến trước
Đấng Cứu Thế và khóc lóc thảm thiết, kêu nài van lơn cho đến khi xin được ơn
hòa giải cho họ. Đức Maria Rất Thánh cũng luôn cầu nguyện theo ý chỉ của
Thánh Giuse, tức là cầu cho các tội nhân, và những lời cầu bầu của Mẹ bao giờ
cũng rất đẹp lòng Thiên Chúa.

Đức Maria được Thượng Trí Hằng Hữu đang ngự trong lòng Mẹ hướng dẫn.
Và vì thế, mặc dù trước kia Thánh Giuse đã được hiểu biết nhiều điều qua các ơn
soi sáng và soi động tuyệt vời, nhưng giờ đây, nhờ hiền thê yêu dấu, Thánh nhân
còn được lãnh nhận nhiều lời chỉ dẫn. Trong thời gian này, Hiền Mẫu Rất Thánh
nói rất ít vì Mẹ luôn được đắm đuối trong Thiên Chúa và miệt mài hàn huyên



với Hài Nhi Chí Thánh trong lòng của Mẹ. Những lời của Đức Maria mang tính
cách mầu nhiệm và chất chứa sự khôn ngoan cao vời.

Do đó, Thánh Giuse ân cần ghi nhận mọi lời hiền thê yêu dấu nói ra, và
mong mỏi chờ đợi những bài giảng đôi khi phát xuất từ môi miệng của Mẹ. Tận
đáy lòng, Thánh nhân trân trọng và suy gẫm các lời ấy. Đó là một nguồn ánh
sáng phong phú cho Ngài.

Thánh Giuse rất ước mong được thực hiện một điều gì đó để làm vui lòng
Thiên Chúa Nhập Thể, vì thế, Ngài thường ngỏ ý xin Đức Maria chỉ cho biết
nên làm gì cho thỏa lòng Chúa. Đức Maria đã nhân dịp ấy mà tự hạ, cho đến khi
Thánh Giuse phải xin Hiền Mẫu Rất Thánh đừng quá ngỡ ngàng trước các lời
thỉnh nguyện của Ngài, nhưng hãy coi đó là những lời qui hướng về Ngôi Lời
Nhập Thể đang được cưu mang trong lòng của Mẹ. Hơn nữa, vì Đức Maria là
Hiền Mẫu đích thực của Ngôi Lời Nhập Thể, nên Thánh nhân tin chắc Mẹ biết
cách làm đẹp lòng Người. Về phía mình, Thánh Giuse cảm thấy Ngài có bổn
phận phải làm tất cả những gì đẹp lòng Thiên Chúa.

Rất khiêm tốn và từ ái, Hiền Mẫu Rất Thánh đã giải đáp và an ủi vị hôn phu
của Mẹ. Mẹ mời Ngài lưu tâm đến việc thực hành nhân đức này, nhân đức kia,
nhưng Mẹ thường xuyên lặp đi lặp lại điều này: “Nếu chúng ta dâng hiến trái tim
của chúng ta làm lễ vật cho Ngôi Lời Nhập Thể, thì đó sẽ là một nguồn vui vĩ đại
cho Người. Chúng ta đã từng thực hiện điều ấy khi chúng ta tự hiến cho Thiên
Chúa vào giây phút đầu tiên vừa biết sử dụng lý trí. Tuy nhiên, chúng ta hãy
luôn lặp lại việc hiến dâng trái tim của mình. Chúng ta hãy thường xuyên thực
hiện hành vi ấy, với khát vọng muốn hiến dâng trái tim của mọi người cho
Thiên Chúa, và ước bì chúng ta có khả năng làm được như vậy.”

Nghe những lời ấy, Thánh Giuse rất vui mừng và cảm động đến rơi lệ. Ngài
đội ơn Đức Maria, và sau đó, xin Ngôi Lời Nhập Thể ban thưởng và mãi mãi
trào đổ tràn trề ơn thánh cho Mẹ.



Cũng có những lúc Thánh Giuse hạnh phúc được bừng cháy trong ngọn lửa
yêu mến cao độ ngoại tường, và vào những lúc ấy, Thánh nhân hứng khởi sáng
tác những vần thơ ngắn để tán dương Ngôi Lời Nhập Thể, rồi sau đó, Ngài đem
đọc trước sự hiện diện của Thiên Chúa Làm Người trong cung lòng của Đức
Maria. Đức Maria rất vui mừng về điều ấy, và Mẹ cũng thường hát lên một số
vần thơ Thánh Giuse đã sáng tác cho Con Chí Thánh của Mẹ nghe. Lúc đó,
Thánh Giuse được sướng vui chất ngất đến độ được xuất thần, và trong tình
trạng ấy, Ngài nhìn thấy Hài Nhi Thiên Chúa tỏ ra hân hoan với Ngài.

Lúc ấy, Thánh Giuse thấy cần xin Thiên Chúa dủ thương ban cho Ngài một
ít lương thực cần thiết. Thánh nhân cầu xin: “Lạy Thiên Chúa của con, xin ban
cho con một ít lương thực, con chẳng xin cho mình, vì con bất xứng, nhưng xin
cho hiền thê thánh thiện của con, để con có thể chu cấp cho Đức Nữ các thức bổ
dưỡng Đức Nữ đang cần đến.”

Thiên Chúa đã nhậm lời cầu xin của Thánh nhân, và qua trung gian của một
số người hoặc các thiên thần mà trao ban cho Ngài. Lúc ấy, Thánh Giuse nhìn
thấy trên bàn ăn đầy những bánh mì, trái cây và các thức cần thiết khác, theo
nhu cầu thể trạng của Đức Maria.

Thánh nhân nhìn nhận đó là biểu hiện lòng đại lượng của Thiên Chúa, và tỏ
lòng tri ân sâu xa vì những món quà ấy. Đức Maria tâm sự với Ngài: “Thiên
Chúa rất yêu nếp sống khó nghèo và Người đã tự tình nhận lấy nếp sống ấy.
Người muốn sinh ra trong nghèo khó và sống trong khó nghèo, vì vậy, thế nào
Tôn huynh cũng được nhìn thấy tất cả những điều ấy sẽ nên trọn trong cuộc
sống của Người.”

Đức Maria còn nói thêm: “Xin Tôn huynh hãy xem, Ngôi Lời Thiên Chúa đã
chọn một thôn nữ nghèo khó làm mẹ của mình. Tôn huynh hãy tin, nếu như
Thiên Chúa muốn sống cuộc đời phú quý vinh hoa, nhất định Người đã chọn
một bà mẹ cực kỳ kiêu sa và giàu sang. Vậy chúng ta hãy ngợi khen và cảm tạ



Thiên Chúa, Hữu Thể Vô Cùng, Sở Hữu Chủ mọi của cải, nhưng đã hạ mình tự
chọn đời sống nghèo khó để dạy cho nhân thế một bài học. Phần phúc hiện thời
của chúng ta đang được hưởng đây chủ yếu cũng là nhờ sự nghèo khó của chúng
ta. Nếu như chúng ta không sống khó nghèo, một diễm phúc lớn lao như thế này
không biết có dành cho chúng ta hay không?”

Thánh Giuse được an ủi rất nhiều khi nghe những lời ấy. Ngài cảm tạ Thiên
Chúa về hoàn cảnh hiện tại. Ngài cũng suy gẫm những lời Đức Maria Rất Thánh
đã nói về vấn đề này và càng ngày càng thán phục vì Thiên Chúa đã muốn sống
trong cảnh nghèo khó cùng cực. Thánh nhân tự nhủ trong lòng: “Ôi, bao nhiêu
lần tôi sẽ phải chứng kiến Thiên Chúa Nhập Thể của tôi chịu đói chịu khát? Làm
sao tâm hồn của tôi có thể cam đành? Tuy nhiên, Chúa đã muốn thế nào, thì tôi
cũng muốn như vậy. Than ôi, đó là tấm gương sáng ngời cho trần gian, vậy mà
trần gian trong thời đại chúng ta vẫn chưa hiểu được. Rồi đến lúc trần gian sẽ
hiểu ra, hy vọng khi ấy nhiều người sẽ noi theo tấm gương khó nghèo của Thiên
Chúa khả ái.”

Khi ấy, tâm hồn Thánh Giuse náo nức khát khao cho mọi người được phúc
lành trọng đại là nhận biết mầu nhiệm Nhập Thể, để họ được xúc động mà dâng
lời cảm tạ Thiên Chúa. Thánh nhân lặp đi lặp lại lời khẩn nguyện và nài xin
Đấng Tối Cao: “Ôi Thiên Chúa Nhập Thể, xin Chúa sớm tỏ mình cho thế gian
để mọi người được ca ngợi sự thiện hảo và lòng nhân ái của Chúa, và đáp lại tình
yêu thương của Chúa!” Thánh Giuse đã thân thưa với Đấng Cứu Thế như vậy,
bởi lẽ Ngài chưa biết rằng nhiều người sẽ đối xử tệ bạc với Thiên Chúa, và tình
yêu của Người sẽ bị nhân loại đáp trả bằng những phỉ báng và vong ân.

Hiền Mẫu Rất Thánh đã cho Thánh Giuse biết Con Chí Thánh của Mẹ sẽ bị
thế gian nhục mạ như thế nào. Tâm hồn đầy lửa mến của Thánh Giuse quặn
nhói đau đớn khi nghe điều ấy, và Ngài đã thở than: “Ôi Thiên Chúa của con, lẽ
nào thế gian lại đối xử tàn tệ với Chúa và tỏ ra vong ân bội bạc với một phúc



lành trọng hậu như thế hay sao? Ôi, tâm hồn của con chắc không chịu nổi! Tuy
nhiên, tất cả nhất định rồi sẽ xảy đến, vì Mẹ Rất Thánh của Chúa đã tiên báo
như vậy! Rất có thể Đức Trinh Nữ đã nói tất cả cho tôi biết để tôi phó mình mà
chấp nhận một nỗi thử thách oan nghiệt như thế. Ôi Thiên Chúa của con, xin
ban cho đầy tờ Chúa ơn can đảm và sức mạnh! Nếu không, làm sao con có thể
chứng kiến sự gian ác kinh khủng và nỗi bất công tày đình mà người ta đối đãi
với tình yêu thương và lòng nhân lành vô cùng của Chúa?”

Hạnh phúc Thánh Giuse được hoan hưởng nhờ sự hiện diện của Ngôi Lời
Nhập Thể và cuộc chung sống với Đức Maria giờ đây đã pha lẫn trong nỗi buồn
thương. Ngoài các ơn an ủi, tâm hồn Thánh Giuse còn chịu một đau đớn nhói
buốt mỗi khi nghĩ đến Đấng Cứu Thế Chí Thánh rồi đây sẽ phải chịu khổ chịu
nạn trong cuộc sống của Người. Vì thế, Thánh nhân thường tâm sự với Đức
Maria: “Ôi, hiền thê của tôi, những an ủi Thiên Chúa đổ xuống cho chúng ta qua
các phúc lành của Người thật quá lớn lao, nhất là qua việc Người tự hạ đến sống
với chúng ta và sinh ra bởi lòng Đức Nữ, hiền thê dấu yêu và cao quý của tôi.

“Nhưng đồng thời, Thiên Chúa cũng định cho tôi phải nếm chén đắng qua
việc để Đức Nữ thổ lộ cho tôi biết tất cả những gì Người sẽ phải chịu. Chẳng lẽ
thế gian thực sự không thèm nhìn nhận và không muốn yêu mến Thiên Chúa
hay sao? Ôi Ngôi Lời Nhập Thể! Chúa sẽ phải đành chịu thái độ bất cần và vong
ân của thế gian hay sao? Ôi Thiên Chúa, ôi Thiên Chúa của con!”

Thế rồi Thánh Giuse òa lên khóc một cách tức tưởi cho đến khi Đức Maria
Rất Thánh lên tiếng an ủi: “Hỡi lương quân của tôi, xin Tôn huynh hãy can đảm
lên! Chúng ta hãy cảm tạ Thiên Chúa nhân lành đã ban cho chúng ta hồng ân
này là biết trân trọng việc Người giáng thế và đội ơn những ân phúc Người ban.
Chúng ta hãy vui mừng vì phần phúc lớn lao của chúng ta!”

Thánh Giuse cảm thấy được thư thái; Ngài lau nước mắt rồi nói với Đức
Maria: “Vâng, phải rồi, đúng như lời Đức Nữ vửa nói. Đức Nữ hãy thay tôi mà ca



ngợi và cảm tạ Thiên Chúa nhân lành bởi vì Đức Nữ làm điều ấy rất xứng đáng.
Còn tôi, tôi xin hợp với Đức Nữ để cảm tạ và tán tụng lòng nhân lành vô biên
của Người.” Hiền Mẫu Rất Thánh đã hân hoan hát lên những thánh thi để tán
dương và tạ ơn Thiên Chúa. Thánh Giuse hòa giọng cùng hiền thê của Ngài. Hài
Nhi Chí Thánh vui sướng vì tiếng hát của Hiền Mẫu Rất Thánh cũng như những
cảm tình và ước nguyện lành thánh của dưỡng phụ Giuse yêu dấu. Người ban
cho Thánh nhân một biểu chứng rõ ràng về điều ấy qua việc trào đổ tràn ngập
tâm hồn Ngài một sự hoan lạc nội tâm.

Việc nhận biết Ngôi Lời Nhập Thể đang ngự trong cung lòng đồng trinh của
Đức Maria đã tạo nên một ấn tượng sâu sắc cho tâm tình kính sợ và lòng khiêm
nhượng thẳm sâu nơi Thánh Giuse. Tâm hồn Thánh nhân bừng lên một ngọn
lửa yêu mến nồng nàn. Ngài cảm thấy một khát vọng tha thiết muốn ngắm nhìn
Đấng Cứu độ rất mực yêu dấu của Ngài đang ẩn ngự trong cung lòng Đức
Maria. Được niềm tin tưởng và tín thác thúc bách, khích lệ, Thánh nhân thường
đến chuyện vãn tâm tình với Ngôi Lời Nhập Thể và giãi bày cho Người tất cả
những khát vọng sốt sắng trong tâm hồn đầy lửa mến của Ngài.

Thánh Giuse thưa với Đấng Cứu Độ rằng Ngài khát khao được chiêm ngắm
Người dưới hình hài một Hài Nhi. Thánh nhân thường kêu lên: “Ôi Thiên Chúa
Nhập Thể của con! Khi nào con sẽ thực sự được diễm phúc chiêm ngắm Chúa
bằng cặp mắt và bồng ẵm Chúa trên đôi tay của con? Ôi, chắc hẳn niềm vui trào
tràn linh hồn con được cảm hưởng khi ấy nhất định sẽ làm nó lìa khỏi thân xác
này. Chúa phải thực hiện một phép lạ nữa để giữ gìn mạng sống cho con, nếu
như Chúa thực sự muốn ban cho con niềm vui được âu yếm bồng ẵm Chúa.

“Ôi Ngôi Lời Nhập Thể! Niềm vui được chiêm ngắm Chúa, được bồng ẵm
Chúa trên tay, được chăm sóc Chúa bằng lao nhọc đôi tay của con rồi đây sẽ trở
thành sự thật hay sao? Kìa, thời điểm con mong đợi, thời điểm con được tiêu hao
tận tuyệt vì Chúa cuối cùng đã đền như lời Chúa đã phán hứa! Ôi, đó là một thời



gian rất hạnh phúc cho con! Ôi, đó là hồng ân Chúa đã dọn sẵn cho người đầy tớ
thấp hèn và bất xứng nhất của Chúa! Có ai ngờ Chúa lại chọn con để thi hành
một sứ vụ cao vời và nâng con cao hơn tất cả mọi người khác như thế?

“Bao nhiêu tổ phụ và tiên tri đã kêu van cùng Chúa, đã mong chờ Chúa đến,
thế mà các vị ấy đã không được diễm phúc nhìn thấy Chúa; trong khi con đây,
đầy tớ hèn mọn nhất của Chúa, không những được diễm phúc chiêm ngưỡng,
mà còn được kết thân, được chu cấp, và được bồng ẵm Chúa trên cánh tay. Ôi,
phúc trọng chừng nào! Ôi, niềm vui khôn xiết!” Lúc ấy, Thánh Giuse lại được
xuất thần. Tất cả con người của Thánh nhân bừng cháy trong ngọn lửa yêu mến
và được tiếp nhận những biểu hiện tình yêu của Ngôi Lời Nhập Thể dành cho
Ngài. Với hiệu lực của sự hiện diện ngọt ngào, Hài Nhi Cực Thánh đã cho Thánh
nhân cảm hưởng một thiên đàng đầy hoan lạc.

Những lời trước kia bà thân mẫu phúc hậu của Thánh Giuse đã nói khi Ngài
còn nhỏ, khi bà gọi Ngài là “người con diễm phúc,” giờ đây lại vọng lên trong
tâm trí của Thánh nhân. Thánh nhân nhận định: “Quả đúng như lời mẹ tôi đã
nói, tôi thật là một con người diễm phúc. Là một người kính sợ Thiên Chúa và
tràn đầy khôn ngoan, mẹ tôi đã biết số phận hạnh phúc của tôi. Nhất định vì vậy
nên mẹ tôi thường khuyên nhủ tôi hãy cầu xin cho Đấng Cứu Độ mau đến. Giờ
đây, chắc chắn mẹ tôi có thể xác định rằng Thiên Chúa đã thương nghe và đã
chuẩn nhận những lời kêu xin ước nguyện của tôi. Ôi, giả như mẹ tôi vẫn còn tại
thế! Thật là một niềm vui cho bà, linh hồn bà sẽ được cảm nhận một sự an ủi biết
bao!”

Thánh Giuse lại ngưỡng mộ nhân đức của thân mẫu, nhất là đức khôn ngoan
và đức trầm lặng của bà, vì những nhân đức này đã khiến bà không tiết lộ cho
Ngài biết sự sủng ái đặc biệt Thiên Chúa dành cho Ngài. Trong khi đó, bà chỉ
khích lệ Ngài hãy vững tin Đấng Cứu Độ sẽ đến và luôn cầu xin theo ý nguyện
ấy. Thánh Giuse thường ca ngợi thân mẫu của mình với Đức Maria: “Này hiền



thê của tôi! Giả như mẹ tôi được diễm phúc quen biết và kết thân với Đức Nữ
sau khi Đức Nữ đã trở thành bạn đời trung tín của tôi, nhất định mẹ tôi sẽ chết
đi trong niềm hân hoan vui sướng. Mẹ tôi chắc sẽ trọng kính và phục vụ Đức Nữ
tốt hơn tôi nhiều, phù hợp với những gì Đức Nữ thực sự xứng đáng. Thiên Chúa
đã định cho chúng ta sống cuộc đời cô tịch và nghèo khó, vì thế Đức Nữ mới
không được một ai biết đến.

“Thật đáng buồn, tôi được diễm phúc quen biết và kết thân với Đức Nữ,
nhưng lại không biết cách phụng sự Đức Nữ cho xứng đáng. Xin Đức Nữ hãy
khoan dung cho tình trạng vô tri, và hơn nữa, là sự bất xứng của tôi. Ngoài ra,
xin Đức Nữ hãy thay tôi mà cảm tạ Thiên Chúa vì tôi không sao làm được điều
ấy cho tương xứng.”

Khi nghe những lời xưng tụng thành tâm như thế, Đức Maria Rất Thánh đã
tự hạ và yêu cầu Thánh Giuse đừng ca ngợi mình như thế nữa, bởi vì Mẹ tự nhận
mình là thụ tạo hèn mọn nhất của Thiên Chúa.

Thánh Giuse cảm thấy lúng túng khi Đức Maria yêu cầu Ngài đừng ca ngợi
những công trạng của Mẹ nữa. Trước kia, Thánh nhân vẫn được tự do tán dương
Thiên Chúa và cả Đức Maria nữa. Chiều ý hiền thê yêu dấu, Thánh Giuse đã im
lặng, nhưng bù lại, để làm cho Đức Maria được vui, Ngài đã ca ngợi Thiên Chúa
Nhập Thể nhiều hơn. Những khi Đức Maria vắng mặt, Thánh Giuse vẫn dành
cho hiền thê của Ngài những lời ca ngợi, nhưng bao giờ cũng là những lời trìu
mến và thành kính. Chẳng hạn khi có ai hỏi Đức Maria đã đối xử với Ngài thế
nào, bao giờ Thánh Giuse cũng trả lời rằng Ngài không thể mơ ước điều gì hơn
nữa, bởi lẽ Ngài đã gặp nơi Đức Maria tất cả các nhân đức và phẩm chất của một
người hiện nội tốt lành và trung tín. Và rồi, Thánh nhân không nói thêm gì nữa;
giờ đây, để chiều ý Đức Maria, Ngài thích giữ kín mọi sự trong lòng.



CHƯƠNG 27: Hoàng Đế La Mã Augustus
Truyền Lệnh Kiểm Tra Dân Số. Những

Việc Chuẩn Bị Cho Chúa Giêsu Giáng Sinh

Ngày Đấng Cứu Thế giáng sinh đã gần đến, Thánh Giuse đã suy tính về những
việc cần thiết để chuẩn bị cho Người. Thánh nhân rất quan tâm đến biến cố này,
trong khi tâm hồn của Ngài bừng cháy lửa mến và mong đợi ngày sinh của Đấng
Cứu Thế. Trước tiên, Ngài đã đến gặp Đức Maria để tham vấn về những điều
cần phải làm.

Đức Maria đã vui vẻ giải thích cho Thánh nhân những gì cần thiết cho Chúa
Hài Nhi sắp giáng sinh. Về phần mình, Đức Maria đã lo liệu được một số việc;
chẵng hạn, Mẹ đã tự tay may những khăn tã nhỏ bé bằng vải lanh. Cũng còn
những thứ cần thiết khác nhưng Mẹ không thể lo liệu được. Thánh Giuse ngỏ ý
sẽ đóng một chiếc nôi cho Chúa Hài Nhi, và Đức Maria không thấy có gì ngăn
trở trong việc này. Thánh nhân bàn với Đức Maria: “Này hiền thê của tôi, đôi tay
của chúng ta nhất định sẽ là nơi nghỉ ngơi cho Chúa. Tuy nhiên, tôi nghĩ cần
phải liệu cho Người một chiếc nôi nho nhỏ để đặt Người nghỉ ngơi trong đó,
ban ngày hoặc ban đêm, khi chúng ta bận rộn với công việc.”

Thánh nhân vận dụng mọi kiến thức và kỹ năng của mình để đóng một
chiếc nôi nhỏ bé thích hợp và êm ấm. Trong lúc làm, nhiều lần Thánh nhân đã
xúc động ứa lệ khi nghĩ món đồ này là để phục vụ Thiên Chúa Nhập Thể. Ý thức



đó đã làm Thánh nhân xuất thần, lúc ấy, linh hồn Ngài được chứa chan niềm vui
vì được ban cho hiểu biết những điều huyền nhiệm cao cả về cuộc đời của Ngôi
Lời Nhập Thể. Khi cuộc xuất thần chấm dứt, Thánh Giuse liền đem kể lại cho
hiền thê dấu yêu của Ngài tất cả những gì đã diễn ra. Hai vị cùng nhau ca ngợi và
tạ ơn Thiên Chúa về các dấu chỉ thường xuyên minh chứng sự tự hạ của Người
dành cho hai vị; và sau đó, Thánh Giuse trở về với công việc của Ngài. Về phần
mình, Mẹ Maria đã hiểu Con Chí Thánh của Mẹ muốn được sinh ra trong cảnh
nghèo khó cơ cùng và thiếu thốn mọi tiện nghi, kể cả những gì cần thiết nhất.
Đức Maria không nói điều này với Thánh Giuse, bởi lẽ Cha Trên Trời chưa
muốn Mẹ tiết lộ.

Thánh Giuse vẫn cứ tưởng Đấng Cứu Thế sẽ được sinh ra dưới mái nhà tại
đây của hai Ngài, và vì thế, Ngài sốt sắng lo liệu các vật dụng Ngài cho là thích
hợp với hoàn cảnh. Thiên Chúa, và cả Đức Maria, tỏ ra rất hài lòng với sự quan
tâm đầy lòng mến chân thành của Thánh nhân. Thánh Giuse nhận ra điều này
rất rõ vì Hài Nhi Thiên Chúa, Ngôi Lời Nhập Thể, đã đổ tràn ngập an ủi và ân
sủng xuống cho linh hồn Ngài, và Đức Maria cũng biểu lộ sự mãn nguyện đối
với việc chuẩn bị của Ngài.

Đang lúc được chan chứa an ủi và vui mừng trông đợi ngày sinh của Ngôi
Lời Nhập Thể, Thánh Giuse nghe tin hoàng đế La mã công bố sắc lệnh buộc mọi
người dân thuộc quyền phải trở về nguyên quán để kê khai sổ bộ và chính thức
xưng nhận là thần dân của đế quốc. Tin báo đã khiến tâm hồn Thánh Giuse hết
sức sầu não; vì như thế, Ngài buộc phải thực hiện một chuyến hành trình về
Bêlem, nguyên quán tổ tiên của Ngài. Thực ra, Bêlem không phải là sinh quán
của Thánh Giuse, cũng không phải là sinh quán của thân phụ Ngài, nhưng là
sinh quán của tổ tiên thân phụ Ngài, và là sinh quán của thân mẫu Ngài.

Thánh Giuse tức tốc báo tin cho hiền thê yêu quý của Ngài về lệnh truyền
kia. Đồng thời, Thánh nhân cũng bày tỏ nỗi âu lo trong tâm hồn vì phải hành



trình vào một thời điểm rất bất tiện trong năm. Sự thể Đức Maria giờ đây sắp
sửa đến ngày hạ sinh Con Chí Thánh càng làm Thánh nhân ưu tư phiền não.
Đức Maria đã trấn an và nhắc cho Thánh Giuse nhớ rằng các Ngài phải vui lòng
suy phục những định lệnh của Thiên Chúa, và phải nhìn nhận lệnh truyền của
hoàng đế trần gian cũng là định lệnh của Vua Trên Trời.

Mặc dù vẫn thường nhẫn nhục chấp nhận mọi sự, nhưng lần này Thánh
Giuse không thể nào đành tâm để hiền thê yêu dấu ở lại một mình, vì lo lắng
những bất trắc có thể xảy đến trong thời gian Đấng Cứu Thế giáng sinh. Trong
khi đó, giải pháp đưa hiền thê yêu dấu cùng đi cũng làm Thánh nhân lo âu, vì
Ngài sợ Đức Maria có thể phải chịu rất nhiều cơ cực trong cuộc hành trình, và
biết đâu còn sinh hạ Con Chí Thánh ngay trong thời kỳ giá lạnh nhất trong năm.
Cả Đức Maria và Thánh Giuse đều mong muốn tìm biết và sẵn lòng thực thi
thánh ý Thiên Chúa trọn vẹn từng chi tiết. Khi Đức Maria trình bày ý kiến về
tình cảnh, thì ý kiến của Mẹ trùng hợp với ý nghĩ của Thánh Giuse, vì Thánh
nhân cũng cảm thấy một soi động trong lòng hãy đưa Hiền Mẫu Rất Thánh
cùng đi.

Đêm ấy, thiên thần hiện đến và cho Thánh Giuse biết giải pháp đưa Đức
Maria cùng đi là thuận hợp với thánh ý Thiên Chúa, và hãy thực hiện điều ấy. Sứ
điệp của thiên thần làm Thánh Giuse cảm thấy hoàn toàn an lòng. Khi Thánh
nhân nói cho Đức Maria biết điều ấy Mẹ cũng vui mừng, và hai Ngài đồng tâm
cảm tạ Thiên Chúa.

Sau đó Thánh Giuse nói với Hiền Mẫu Rất Thánh: “Này hiền thê của tôi, tôi
tin chắc Thiên Chúa Nhập Thể sẽ chào đời trước khi chúng ta kịp thời quay về
mái nhà của chúng ta ở đây. Rõ ràng thánh ý Thiên Chúa muốn Đức Nữ cùng đi
với tôi về Bêlem. Tôi không thể hiểu nổi vì sao Người lại muốn sinh ra xa nhà,
nhất là vì chúng ta không có một chỗ cư ngụ xứng hợp tại nơi đến [Bêlem].
Chúng ta có một số bạn hữu và những người thân thuộc ở đó, và nhiều người



trong số đó chắc sẽ rộng lòng đón tiếp chúng ta. Tuy nhiên, Hài Nhi Chí Thánh
có lẽ không muốn sinh ra giữa những người ấy, nhất là vì có một số dấu chỉ đặc
biệt như trông đợi sẽ xảy ra khi Người giáng sinh, theo như tôi đã được cho
biết.”

Mẹ Rất Thánh không trả lời dứt khoát. Mẹ chỉ khiêm tốn cúi đầu và nói với
Thánh nhân rằng Đấng Cứu Thế đã quyết định về nơi chốn và cách thức giáng
sinh của Người; phận vụ của hai Ngài là chuẩn bị nghênh tiếp và tôn thờ Người
ở bất cứ nơi nào Người muốn đến. Vì vậy, Đức Maria cho rằng cần thiết phải
mang theo một số khăn tã mà trước đó Mẹ đã may sẵn. Thánh Giuse đồng ý với
đề nghị của Hiền Mẫu Rất Thánh, vì Ngài biết những lời của Đức Maria bo giờ
cũng xuất phát từ những suy nghĩ chín chắn. Tuy nhiên, Thánh nhân vẫn cảm
thấy áy náy khi nghĩ đến những bất tiện Đấng Cứu Thế rất có thể sẽ gặp phải.

Ngài cầu nguyện cùng Ngôi Lời Nhập Thể: “Lạy Thiên Chúa, Đấng nhập thể
làm người vì phần rỗi chúng con, xin đừng để con phải thấy Chúa giáng sinh ở
xa ngôi nhà này, phải cam chịu cảnh giá rét và những bất tiện khác. Chẳng thà
Chúa để con phải chịu đau khổ, còn hơn là để cho những điều ấy xảy ra! Xin cho
con kịp trở về trước ngày Chúa giáng sinh. Nếu không, làm sao con có thể lo
liệu được các nhu cầu cho Chúa và Mẹ Thánh của Chúa? Và làm sao tâm hồn
con có thể chịu nổi một sự phiền não như thế?”

Đức Maria liền lên tiếng an ủi và khích lệ Thánh Giuse, rồi hai Ngài cùng ấn
định thời điểm khởi hành. Trước khi lên đường, các Ngài đọc các kinh thường lệ
để nài xin Thiên Chúa phù trợ và nâng đỡ trên đường đi. Thánh Giuse nói: “Ồ,
chúng ta có thể lên đường trong tin tưởng và an bình, vì sù sao chúng ta đã có
Thiên Chúa Nhập Thể ở với chúng ta! Này hiền thê của tôi, ai có thể ngờ được
Đức Nữ đang cưu mang Con Thiên Chúa uy quyền trong lòng của Đức Nữ? Ôi,
chúng ta có một báu tàng ở giữa chúng ta!”

Đang lúc đó, Mẹ Thiên Chúa được xuất thần và được chiêm ngưỡng những



vinh quang của Con Chí Thánh, và Mẹ chuẩn bị cho cuộc giáng sinh diệu kỳ của
Người. Mẹ Maria biết thời giờ đã gần kề. Mẹ chăm chú trầm tư để sống thật mật
thiết với Thiên Chúa, dâng nhiều tác động tạ ơn, phó thác và yêu mến theo
những gì Mẹ nghĩ là xứng đáng với Thiên Chúa và theo gợi hứng từ tâm tình từ
mẫu của Mẹ. Đồng thời, Mẹ cũng dâng lên Hài Nhi Thiên Chúa nhiều lời cầu
nguyện cho nhân loại.

Thánh Giuse thắc mắc khi thấy Đức Maria càng lúc càng trầm lặng hơn và
lúc nào cũng xuất thần. Thiên Chúa cho Thánh nhân biết Đức Maria đang kết
hiệp mật thiết với Ngôi Lời Nhập Thể trong lòng, vì giờ giáng sinh của Hài Nhi
Thiên Chúa đã gần.

Đức Maria được cảm nghiệm những niềm vui dạt dào trong sự kết hợp mật
thiết là điều rất hợp lý vì Mẹ đang chuẩn bị cho giờ sinh hạ Hài Nhi Thiên Chúa.
Sau khi đã hiểu ra tất cả điều ấy, Thánh Giuse đã bật khóc vì vui mừng.

Trong cuộc hành trình, Đức Maria và Thánh Giuse chỉ mang theo những thứ
cần thiết. Dọc đường đi, các Ngài hoàn toàn trầm lắng trong mầu nhiệm Thiên
Chúa và gẫm suy về báu tàng cao quý đang ngự giữa các Ngài. Thánh Giuse hạnh
phúc thường phủ phục để tôn thờ Thiên Chúa Nhập Thể. Tâm hồn Ngài ngập
tràn niềm vui, và rồi lại nhói lên đau đớn mỗi khi nhìn thấy hiền thê của Ngài
phải chịu đựng thời tiết giá rét thật khắc nghiệt. Tương tự như lần trước, chim
chóc từng bầy lại bay đến hòa lên bài ca tán dương Đấng Tạo Hóa. Điều đó càng
làm Thánh Giuse vui sướng hơn.

Trên đường đi, Thánh Giuse cũng gặp nhiều thử thách vì tình yêu Thiên
Chúa. Ngay từ đầu, hai Ngài đã gặp nhiều người cùng về Bêlem để khai sổ bộ.
Trong số đó có một số người chế nhạo và xử với Thánh Giuse như một người
ngu dốt, một người không biết suy tính. Họ nói rằng: “Thử nghĩ xem! Hắn liều
đến độ dám mang vợ đi theo trong khi vợ hắn đã sắp đến ngày sinh nở!” Thật



vậy, một số người đã nhao nhao chê trách Thánh Giuse là người không biết suy
xét, lại còn vô tình.

Thánh Giuse không phản ứng với những người ấy, nhưng các lời tố cáo của
họ đã làm cho Ngài cảm thấy nhục nhã. Thánh nhân dâng tất cả những sự ấy lên
Thiên Chúa và cam chịu một cách nhẫn nhục, không thốt ra nửa lời oán trách
những người đã tung ra những lời lăng mạ như thế. Sau những lần ấy, bao giờ
Đức Maria cũng lựa lời an ủi và khích lệ phu quân hãy vì Thiên Chúa Nhập Thể
mà chịu đựng. Thánh Giuse đáp lại: “Hỡi hiền thê của tôi, những người ấy đối xử
với tôi như thế là phải lẽ, bởi vì họ hoàn toàn không biết về báu tàng Đức Nữ
đang cưu mang trong lòng. Họ cũng chẳng biết thánh ý Thiên Chúa muốn tôi
phải đưa Đức Nữ đi theo. Tuy nhiên, những lời nhận định của họ tựa như vô vàn
lưỡi gươm đang đâm thấu người tôi, khi tôi nghĩ tới những gì Đức Nữ thực sự
đang phải chịu đựng.”

Để trấn an Thánh Giuse, Đức Maria đáp rằng mình thực sự rất hạnh phúc
khi có dịp được chịu đau khổ. Qua lời ấy, một lần nữa Đức Maria đã làm cho
Thánh Giuse cảm thấy phần nào dễ chịu.

Cũng có một số người cố sức thuyết phục Đức Maria bỏ về và để mặc Thánh
Giuse đi tiếp một mình, vì xem ra Ngài thiếu khôn ngoan khi dẫn hiền thê đi
theo vào một thời điểm như thế. Với những người đưa ra các đề nghị ấy, Mẹ Rất
Thánh chỉ khiêm nhượng cúi đầu, và qua đó, biểu lộ lòng kính trọng đối với
lương quân thánh đức của Mẹ.

Thái độ ứng xử của Đức Maria đã khiến những người kia đâm ra lúng túng
và bỡ ngỡ. Sau này, ở dọc đường, những người xì xèo về Mẹ cũng gặp phải một
phản ứng tương tự như thế. Tuy nhiên, Mẹ Thiên Chúa đa xin Con Chí Thánh
của Mẹ trào đổ cho họ ánh sáng và ân sủng, kể cả các ơn vật chất, chẳng hạn cho
họ đi đường được bằng an xuôi thuận.

Đức Maria và Thánh Giuse thường dừng bước nghỉ chân, và trong những lúc



ấy, hai Ngài đọc các Thánh Vịnh tôn vinh Thiên Chúa Nhập Thể. Một lần kia,
khi ngắm nhìn cảnh vật thiên nhiên, Thánh Giuse đã tâm sự với Đức Maria: “Hời
hiền thê cao quý và yêu dấu của tôi! Tất cả những gì chúng ta nhìn thấy chung
quanh đều là công trình của Thiên Chúa, Đấng đang được Đức Nữ cưu mang
trong cung lòng thanh khiết. Tôi nài nỉ Đức Nữ hãy thay tôi mà hát khen, chúc
tụng, tán dương thượng trí và quyền năng của Người.” Lời ấy làm cho Mẹ Thiên
Chúa rất hân hoan, nên Mẹ đã cất tiếng hát rất du dương, đến độ Thánh Giuse
một lần nữa lại được ngất trí.

Trong cuộc hành trình, đôi bạn rất thánh phải chịu rất nhiều gian truân vì
giá rét và các sự khó do hoàn cảnh, không khác gì số phận của những bộ hành
nghèo khó. Ngôi Lời Nhập Thể đã tuôn đổ nhiều an ủi cho Đức Maria và Thánh
Giuse nên các Ngài vẫn được hân hoan giữa những đau khổ. Lúc nào hai Ngài
cũng hân hoan và hoàn toàn thỏa nguyện khi nhận ra mình đang thi hành thánh
ý Thiên Chúa.



CHƯƠNG 28: Cư Dân Bêlem Khước Từ
Đức Maria Và Thánh Giuse

Khi đôi bạn thánh đến Bêlem thì trời đã nhá nhem tối. Sau khi vào thành, hai
Ngài liền tạ ơn Thiên Chúa vì đã tới nơi an toàn. Thánh Giuse đặc biệt vui mừng
khi đến nơi. Thánh nhân để mắt tìm một nơi có thể kiếm mua của ăn cho hiền
thê Maria và cho chính Ngài, bởi cả hai đều quá mỏi mệt vì giá lạnh và kiệt sức
trên đường.

Vùng này đang có nhiều người khách lạ, nên mọi quán trọ đều đã chật kín.
Thánh Giuse muốn tìm một gian phòng xứng hợp để Đức Maria có thể nghỉ
ngơi cho lại sức sau cuộc hành trình. Khi biết nhà trọ chính đã chật chỗ, Thánh
Giuse cảm thấy bồn chồn vì nhận ra Đức Maria đang phải chịu đựng. Thánh
nhân thử đến một quán trọ khác, nhưng cũng không sao mướn được một gian
phòng, hoặc cho Ngài hoặc cho hiền thê của Ngài. Mặc dù đã uể oải, nhưng
Thánh Giuse vẫn còn hy vọng Đức Maria và Ngài sẽ được đón tiếp ở một nơi
đâu đó. Điều làm Thánh nhân băn khoăn nhất chính là những lời khước từ phũ
phàng ấy có thể làm Đức Maria đang ở bên cạnh Ngài cảm thấy tủi nhục và đau
đớn.

Liên tiếp gặp những lời từ chối, Thánh Giuse cuối cùng đã nhận ra thực tế là
các Ngài đã bị khước từ hoàn toàn. Tâm hồn Ngài đã nát tan vì buồn bã. Khi ấy,
cả Thánh Giuse lẫn Đức Maria đều đã run rẩy cầm cập vì giá rét lạnh lùng
nhưng vẫn phải kéo lê cuộc gõ tìm trong vô vọng. Hóa ra chẳng còn một nơi nào



nữa để mà tìm kiếm. Thánh Giuse thổ lộ hết nỗi ưu phiền của Ngài cho hiền thê
yêu dấu. Đức Maria an ủi và cho Thánh nhân biết Thiên Chúa đã để xảy ra như
vậy, theo chương trình rất khôn ngoan của Người. Thánh Giuse trào nước mắt
mà nói với Đức Maria: “Hỡi hiền thê của tôi, lẽ nào trong cả thành Bêlem này lại
không thể tìm được một chỗ cho Chúa các chúa nương thân hay sao? Ôi, tâm
hồn tôi tê tái vì đau đớn!” Thánh Giuse quyết định ghé vào nhà các thân nhân
của Ngài, hy vọng sẽ tìm được một nơi tiếp nhận. Thánh nhân tin chắc hiền thê
của Ngài ít ra cũng tìm được một chỗ tạm trú. Tuy nhìn thấy tất cả, nhưng Đức
Maria không bàn giải gì thêm và cứ để Thánh Giuse tiếp tục cuộc tìm kiếm. Đức
Maria dã nhìn ra thánh ý của Con Mẹ trong tất cả những gì đang diễn ra.

Thực vậy, Thánh Giuse đã gõ cửa rất nhiều nhà, nhưng đến đâu cũng bị từ
chối, từ các thân nhân cho đến những người xa lạ. Không ai thèm ngó ngàng đến
Đức Maria và Thánh Giuse bởi vì bộ dạng các Ngài trông quá tả tơi, Khi hai
Ngài đến dọ hỏi, một số người còn đối xử và trách mắng các Ngài là thứ đầu
đường xó chợ, là hạng tò mò tọc mạch, đang lúc tối trời và thời tiết như vậy mà
còn lê lết lang thang. Đức Maria và Thánh Giuse chấp nhận tất cả với một thái
độ nhẫn nhục vô địch. Thánh Giuse buồn bã quay sang và khẩn khoản xin Đức
Maria hãy thưa với Con Chí Thánh của Mẹ thương tình lo liệu giúp trong lúc
hết sức cần kíp vày, vì trời đã về khuya và Ngài đã rối bời không biết phải làm gì
nữa. Đức Maria khích lệ Thánh nhân hãy chấp nhận thử thách, kể cả những lời
mắng trách cay nghiệt, và phó thác vào Chúa Quan Phòng bằng cách chờ đón
những gì Người đã tiền định từ trước muôn đời sẽ xảy đến.

Giờ đây Thánh Giuse đã hoàn toàn phó mặc, chấp nhận tất cả. Ngài thở
than: “Than ôi, ai ngờ giữa muôn vàn người đi tìm chỗ trọ ở đây, chỉ có chúng ta
là không được đón tiếp, không được cảm thương! Ôi hỡi hiền thê rất yêu quý của
tôi, tôi bầm gan tím ruộc khi thấy Đức Nữ trong cảnh cơ cùng mà không sao làm



gì được để bớt cho Đức Nữ một chút giá rét lạnh lùng. Thương ôi, nếu Thiên
Chúa đã muốn chấp nhận đau khổ, thì chúng ta cũng đành chấp nhận mà thôi.”

Hiều Mẫu Rất Thánh an ủi và khích lệ Thánh Giuse hãy vui tươi chấp nhận
mọi sự vì lòng yêu mến Đấng Cứu Thế, Đấng đang được Mẹ cưu mang trong
lòng. Thánh Giuse đáp lại: “Thật là cám cảnh đau lòng khi Hài Nhi Thiên Chúa
nhìn thấy sự vong ân của ngôi làng này, không một ai muốn đón tiếp Người vào
nhà của họ!”

Một lần nữa, Đức Maria lại được đắm đuối trong tâm tưởng về Hài Nhi
Thiên Chúa đang ngự trong lòng Mẹ, và Mẹ hàn huyên tình tự với Người. Mẹ
khát khao Chúa mau giáng sinh để cứu độ trần gian! Trong lúc ấy, Thiên Chúa
gợi cho Thánh Giuse đang nản lòng một ý tưởng, bằng cách cho Ngài nhớ ra
một hang đá vốn được dùng làm chuồng súc vật, rất gần thành Bêlem. Thánh
nhân lập tức quyết định đến đó, còn hơn là cứ phải đứng chơ hơ giữa những
đường phố hoang lạnh. Ngài buồn bã đề nghị với Đức Maria điều ấy. Chính Đức
Maria cũng cho rằng hoàn cảnh rõ ràng đã bắt buộc các Ngài phải đến đó; và thế
là cả hai vị đồng ý nhanh chóng tìm đến hang đá.

Lúc ấy, Thánh Giuse kêu van, than thở và giãi bày tất cả nỗi niềm thống khổ
của Ngài cho Thiên Chúa Nhập Thể: “Lạy Đấng Cứu Thế thần linh của con! Có
ai ngờ Chúa và Thánh Mẫu của Chúa lại lâm vào một tình cảnh cùng khốn thế
này, bị mọi người khước từ và đành phải nương thân trong hang súc vật! Ôi, có lẽ
tình trạng bất xứng của con chính là nguyên cớ làm cho Chúa bị khinh miệt và
phải cam chịu thế này!” Hài Nhi Thiên Chúa liền ban những ơn soi sáng và an ủi
bề trong để làm vơi bớt nỗi khổ thống cho Thánh Giuse.

Cuối cùng, Đức Maria và Thánh Giuse cũng tìm được hang đá và thấy còn
bỏ trống. Sau khi vào bên trong, hai Ngài được cảm nghiệm một niềm an ủi sâu
xa, như thể được vào một lâu đài tráng lệ. Thánh Giuse xót xa nhận ra thánh ý
Thiên Chúa quả thật đã muốn các Ngài trú thân tại đây. Thánh nhân được an ủi



rất nhiều, và cùng với Đức Maria, Ngài dâng lời cảm tạ Thiên Chúa. Cả hai vị
đều được ngập tràn hạnh phúc và hân hoan, đồng thời cảm thấy được mạnh sức
hơn rất nhiều.

Khi Thánh Giuse thổ lộ cho Đức Maria về niềm an ủi lớn lao của Ngài, Mẹ
đã nhân dịp ấy mời gọi Thánh nhân hãy vui tươi đón nhận những gian na khác
nữa, vì Thiên Chúa đã tiền định để ân thưởng cho các Ngài bằng cách đó. Thánh
Giuse trả lời: “Vâng, hỡi hiền thê của tôi, Thiên Chúa quả thật vô cùng quảng đại
khi Người thưởng công cho mọi thử thách chúng ta đã chịu đựng với lòng yêu
mến. Tuy nhiên, tâm hồn tôi không sao chịu nỗi khi nghĩ đến Đức Nữ trong
cảnh cơ cùng thế này. Hơn nữa, tôi hết lòng ước ao muốn thấy Thiên Chúa được
mọi người nhận biết và tôn thờ. Vì thế, khi thấy Thiên Chúa ở đâu cũng bị
khước từ, và Đức Nữ là người được đặc ân làm Thánh Mẫu Thiên Chúa mà lại bị
đối xử quá thất lễ và vô tâm, nên tôi mới đau lòng quá đỗi.

“Mọi người đúng lý ra phải tôn thờ, kính phục và yêu mến Thiên Chúa, thế
mà tôi lại thấy họ đối xử với Người ngược lại. Giả như điều ấy chỉ tác động đến
tôi, thì tôi chẳng muốn than thở làm gì, bởi lẽ tôi đáng hải chịu như vậy. Nhưng
khi thấy Chúa và Mẹ Thánh Chúa cũng phải chịu đựng nông nỗi ấy, thì tôi
không sao chịu nổi. Nhưng nghĩ rằng chính Thiên Chúa đã an bài mọi sự và đã
muốn như vậy trong chương trình khôn ngoan của Người, như lời Đức Nữ đã tỏ
cho tôi, thì tôi mới được an lòng.”

Công việc trước tiên Thánh Giuse thấy cần phải làm là đốt lên một đống lửa
nhỏ để Đức Maria và Ngài có thể sưởi ấm. Thánh nhân luôn cố gắng làm hết sức
mình trong mọi việc, nhưng tình cảnh khốn khó của các Ngài vẫn vô cùng thê
thảm. Giờ đây, Thánh nhân cảm thấy an lòng và phó thác cho thánh ý Thiên
Chúa, đồng thời trong từng giây phút, Ngài dâng lên Cha Trên Trời những lời
chúc tụng với trọn vẹn tâm hồn yêu mến. 56



56 Xem Vita Interna di Gesu, p. 146, note 1,2.



CHƯƠNG 29: Chúa Giêsu Giáng Sinh

Sau khi Đức Maria và Thánh Giuse đã dành ra một khoảng thời gian để đàm đạo
với nhau về sự thánh thiện hầu được vững vàng trước những khó khăn cơ cực
đang trĩu nặng, Mẹ Thiên Chúa lui vào một góc hang đá để suốt đêm cầu nguyện
và kết hiệp với Thiên Chúa. Lập tức, Mẹ Rất Thánh được đắm chịm vào một
cuộc chiêm niệm rất cao vời, và nhận ra cuối cùng, giờ Đấng Cứu Thế được sinh
ra trong hang đá này đã đến. Lúc đó, Mẹ Maria đã được chiêm ngưỡng mầu
nhiệm cao cả này trong tất cả sự phong phú của nó.57

Trong khi ấy, Thánh Giuse bắt đầu đọc các kinh nguyện của Ngài. Sau khi
cầu nguyện, Thánh nhân muốn nghỉ ngơi một chút. Ngài đặt lưng xuống nền đất
lạnh, vì trong hang đá không có một vật dụng tiện nghi nào. Vừa khi thiếp đi,
Thánh Giuse được một giấc mơ diệu kỳ; trong đó, Ngài thấy Đấng Cứu Thế đã
sinh ra tại hang đá, và có hai con vật đến thở hơi vào Chúa Hài Nhi để sưởi ấm
cho Người.

Giấc mơ của Thánh Giuse kết thúc vào đúng nửa đêm, và ngay lúc ấy, thiên
thần hiện đến báo tin cho Thánh nhân: “Hỡi Giuse, hãy mau chỗi dậy mà thờ lạy
Đấng Cứu Thế vừa sinh ra.” Cũng vừa khi đó, Hài Nhi Thiên Chúa bật khóc oe
oe, và Thánh Giuse lập tức choàng dậy. Thánh nhân xúc động sâu xa tận đáy
lòng. Linh hồn Ngài tràn ngập một niềm sướng vui, và Ngài cảm thấy ân hận vì
đã ngủ quên ngay vào thời điểm quan trọng này.

Cuối cùng, Thánh Giuse cũng được nhìn ngắm Đấng Cứu Độ bằng xương
bằng thịt! Thánh nhân thấy Chúa Hài Nhi choáng ngợp trong ánh sáng và rạng



ngời hơn thái dương. Thực vậy, toàn bộ hang đá đều rực rỡ chói lọi. Khi nhìn
thấy tất cả điều ấy, Thánh Giuse hạnh phúc liền phủ phục dưới chân Chúa Hài
Nhi đang nằm trên đất và thờ lạy Người. Vì khả năng có giới hạn, tâm hồn
Thánh Giuse không sao chứa đựng nổi niềm hạnh phúc và an ủi ngập tràn, đến
nổi Ngài không biết phải nói gì hoặc làm gì.

Những giọt ngước mắt vui mừng, và tiếp đến là những giọt nước mắt đau
buồn đã từ đôi mắt Thánh Giuse trào ra khi Ngài nhìn thấy Thiên Chúa Nhập
Thể giữa cảnh cơ hàn, trong khi Ngài bất lực không thể làm gì được hơn cho
Người. Thánh nhân thực hiện những hành vi yêu mến, kính tin, suy phục và tạ
ơn. Ngài biểu lộ niềm tri ân đối với Chúa Hài Nhi vừa sinh ra vì phần rỗi nhân
loại. Chúa cũng đưa mắt nhìn Thánh Giuse một cách âu yếm trìu mến, làm cho
linh hồn Thánh nhân được bừng cháy trong cùng một ngọn lửa say yêu nồng
nàn.

Tất cả các điều ấy diễn ra trong một khoảnh khắc rất ngắn ngủi. Sau đó, Đức
Maria trở về với tình trạng bình thường như trước. Mẹ chiêm ngắm Người Con
và cũng là Thiên Chúa Chí Thánh của Mẹ, giờ đây đã sinh ra cho trần thế. Mẹ
Rất Thánh giãi bày tâm sự và dâng lên Chúa Hài Nhi những biểu hiện yêu mến
cao độ mà Thiên Chúa trông đợi sẽ được tiếp nhận từ nơi Người Mẹ đích thực
của Người. Thánh Giuse hoàn toàn đắm say trong hân hoan, và bị choáng ngợp
đến độ hầu như không thể chợp mắt khỏi Thiên Chúa dấu yêu, vì Thánh nhân
đã nhận thấy sự hiện diện uy linh và vẻ đẹp Thiên Tính của Người.

Đồng thời, Thánh nhân cũng nhận ra Hài Nhi Thiên Chúa đang nằm trên
mặt đất run rẩy vì giá lạnh. Thánh nhân không dám mạo muội bồng Chúa lên;
Ngài chờ đợi Mẹ Rất Thánh thực hiện điều ấy. Lúc đó, Thánh nhân nhận thấy
Chúa Hài Nhi đưa mắt nhìn Mẹ Người tỏ dấu muốn được bồng ẵm trên cánh tay
Mẹ; tâm hồn Thánh nhân hầu như vỡ ra vì yêu mến và cảm thương.

Lúc này, ca đoàn các thiên thần đồng thanh hát vang: “Vinh danh Thiên



Chúa trên các tầng trời,” và loan báo: “Bình an dưới thế cho người thiện tâm.”
Thánh Giuse được đắm say cung chiêm Thiên Chúa Làm Người, không chú ý gì
đến các giai điệu thiên đàng đang vang lừng giữa đêm thanh vắng, mặc dù Ngài ý
thức rất rõ và rất thán phục những khúc hát hân hoan ấy.

Lúc đó, Thánh Giuse được soi sáng và thấu hiểu nhiều điều, nhất là vì sao
Đấng Cứu Thế lại muốn sinh ra nơi hang đá nghèo hèn, và hầu như không được
thế gian biết đến.58 Thán phục trước vẻ dịu dàng, khôn ngoan, khiêm nhượng và
yêu mến mà Đức Maria đang dành cho Con Chí Thánh của Mẹ, Thánh Giuse tự
nhủ: “Ôi, tôi đã làm gì để xứng đáng với hồng ân cao trọng là được nhận Mẹ
Thiên Chúa làm hiền thê, và được chứng kiến các phép lạ diệu kỳ như thế này?
Lạy Thiên Chúa của con, con biết làm gì để bày tỏ niềm tri ân trước tấm lòng đại
lượng của Chúa?” Thực ra, sau này Thánh Giuse đã có nhiều cách để thể hiện
lòng tri ân của Ngài đối với Đấng Cứu Thế vừa giáng sinh.

Trong lúc đó, Mẹ Thiên Chúa ẵm Chúa Hài Nhi lên và áp Người sát vào
lòng. Điều ấy làm Thánh Giuse rất thích thú, Thánh nhân quỳ gối bên cạnh Mẹ
Rất Thánh để tôn thờ Thiên Chúa giờ đây đang nằm gọn trên cánh tay Mẹ. Hài
Nhi Thiên Chúa sung sướng mỉm cười với Thánh Giuse, tỏ dấu thỏa lòng khi
được bồng ẵm trên cánh tay Hiền Mẫu rất cao quý và dấu yêu.

Thánh Giuse hết sức vui mừng trước phúc trọng của Đức Maria, và Ngài
thầm nhủ: “Ôi Chúa Cứu Thế của con, chắc hẳn Chúa đang được hoan hưởng
một cảm xúc tuyệt vời khi nghỉ yên trên cánh tay Mẹ Rất Thánh của Chúa! Ôi,
Chúa đã dựng nên linh hồn của Đức Maria nên giống linh hồn của Chúa biết
bao! Chúa đã dùng các nhân đức và ân sủng để tô điểm cho Người! Con vui
mừng vì phận phúc của Đức Maria và không ngừng dâng lên những lời tạ ơn vì
Chúa đã ưu tuyển Người giữa mọi con cháu Adam và đã nâng Người lên một
phẩm chức cao vời. Con cũng xin cám tạ Chúa vì ơn Chúa đã ưu ái chọn con,



một đầy tớ bất xứng, để làm dụng cụ hỗ trợ cho Đức Nữ và vì Đức Nữ. Xin Chúa
ban cho con khả năng để có thể chu toàn các trách vụ ấy một cách xứng đáng.”

Thánh Giuse hạnh phúc ước ao cho hết mọi người được nhận biết và tôn thờ
Thiên Chúa Nhập Thể, Đấng vì yêu thương và vì phần rỗi của nhân loại, đã sinh
ra nơi hang đá. Nhưng khi nhận biết điều ấy không thể xảy ra, Thánh nhân đã
nhân danh mọi người mà tôn thờ và cám tạ Chúa Hài Nhi một cách hết sức sốt
sắng và cung kính. Điều ấy làm Chúa Hài Nhi rất thỏa lòng, Người tỏ dầu mãn
nguyện bằng cách nhìn Thánh nhân mỉm cười rồi gục gặc chiếc đầu nhỏ xíu của
Người. Về phần mình, Thánh Giuse hết sức sung sướng vì điều ấy.

Thánh Giuse thường lập lại hành vi hiến thân làm tôi trung của Đấng Cứu
Thế mới giáng sinh bằng những lời thầm thĩ: “Ôi, Thiên Chúa của con, những lời
hứa của Chúa đã được thực hiện tuyệt vời làm sao! Quả thật, từ lâu con vẫn chờ
mong những lời hứa ấy sẽ được nên trọn, nhưng giờ đây, những lời ấy đã được
thực hiện quá viên mãn. Vâng, viên mãn hơn những gì con đã từng tưởng tượng.
Quả thật, con vẫn mong đợi Chúa ban xuống những hồng ân Chúa đã hứa với
con từ hồi thơ ấu, nhưng con chưa bao giờ ngờ được những ơn trọng ấy lại quá
cao vời và vĩ đại như thế này. Ôi, Chúa đã quảng đại và tín thành với những lời
Chúa hứa! Giờ đây, để đền đáp, con cũng có bổn phận phải trung thành giữ
những điều con thường hứa quyết với Chúa! Ôi, lạy Chúa, xin ban cho con được
chu toàn trọn hảo những điều ấy. Con khát khao được hoàn toàn tiêu tan trong
việc phụng sụ Chúa. Ôi, Đấng Cứu Độ cao cả và dấu yêu của con!”

Thế rồi Thánh Giuse nồng nhiệt reo lên và chúc mừng Thánh Mẫu Rất
Thánh: “Hỡi hiền thê yêu quý của tôi! Chẳng phải tôi đã nói với Đức Nữ, vì vẻ
diễm lệ tuyệt vời của Đức Nữ nên Đấng Cứu Độ đã ban cho chúng ta cảm hưởng
một thiên đàng hạnh phúc đó sao? Ôi, vẻ khả ái và uy linh của Người đã làm
ngất ngây tâm hồn chúng ta và gợi lên trong chúng ta một tâm tình tôn kính và
yêu mến!?” Đức Maria rất vui sướng khi thấy Thánh Giuse được an ủi và tỏ lòng



biết ơn đối với Thiên Chúa Nhập Thể, và Mẹ đã cất tiếng hát lên những bản tân
ca hỉ hoan.

Trong lúc đó, Hài Nhi Giêsu vẫn say sưa ngủ yên trên cánh tay Hiền Mẫu
Rất Thánh. Lúc ấy, Đức Maria bọc Hài Nhi bé bỏng của Mẹ trong khăn và đặt
nằm vào máng cỏ vì Mẹ biết đó là thánh ý Thiên Chúa. Theo sự an bài của trời
cao, hai con vật chở đồ, một con bò và một con lừa, đã lần vào hang đá và sưởi
ấm cho Chúa Hài Nhi bằng cách thở hơi cho Người. Thánh Giuse rất đỗi kinh
ngạc. Ngài quỳ gối tôn thờ Đấng Cứu Thế trong máng cỏ và suy ngắm về mầu
nhiệm cao trọng lúc ấy đang tạo ra những tác động kỳ diệu nơi linh hồn Ngài.

Theo lời mời gọi của thiên thần, các mục đồng đã đến tôn vinh Chúa Cứu
Thế mới giáng sinh. Một lần nữa, Thánh Giuse lại kinh ngạc khi thấy các mục
đồng sốt sắng và thành kính tôn thờ Chúa Hài Nhi tại một nơi hết sức khó hèn.
Tâm trí Ngài suy tưởng đến các hoạt động kỳ diệu của Thiên Chúa Nhập Thể.
Trong tâm hồn Thánh Giuse, lòng mộ mến nhân đức nghèo và nhân đức khổ
chế dường như dược tăng thêm, vì Ngài đã được chứng kiến các nhân đức ấy nơi
Đấng Cứu Thế. Thánh Giuse nhìn thấy Chúa Hài Nhi, một Thiên Chúa vô cùng
khôn ngoan và uy linh, nhưng lại vui sướng tiếp đón các mục đồng đến viếng
thăm. Chúa đã tỏ dấu yêu thương và lo liệu cho các linh hồn đơn sơ chất phác ấy.

Vì thế, Thánh Giuse đã thân thưa với Thiên Chúa Nhập Thể: “Ôi Thiên
Chúa của con, lối cư xử của Chúa thật khác xa với thái độ của thế gian! Thế gian
không thèm nhìn nhận một giá trị nào khác ngoài những sự phù phiếm, vinh
hoa và phô trương. Con nhận thấy rõ ràng Chúa giáng thể để công bố một giáo
lý tân kỳ, đối nghịch với các nguyên tắc thịnh hành của thế gian. Nhưng lạy
Đấng Cứu Thế dấu yêu của con, thật quá ít người thực sự đi theo những lời giáo
huấn của Chúa! Chắc chắn con là người diễm phúc được bước theo con đường
của Chúa vì con đã được Chúa chấp nhận cho làm người bảo vệ và được sống kề



bên Chúa, được chứng kiến gương lành và được lắng nghe các lời giáo huấn của
Chúa. Con hy vọng sẽ trở thành một môn đệ xứng danh thực sự của Chúa.”

Trong khi đó, các mục đồng lòng đầy hân hoan, chiêm ngắm và tôn thờ
Chúa Hài Nhi. Họ được cảm nếm sự ngọt ngào của Thiên Chúa và được đắm
đuối trong hạnh phúc. Khi trời gần sáng, các mục đồng từ biệt ra về đễ chăn dẫn
đoàn vật của họ; và Thánh Giuse cũng định vào làng để tìm mua chút ít thực
phẩm cần thiết. Vì thấy Đức Maria đang quỳ trước Chúa Hài Nhi, ngây ngất
đắm say trong sự chiêm ngắm, nên Thánh nhân đành phải chờ đợi. Cuối cùng,
Đức Maria đã chỗi dậy và bồng Chúa Hài Nhi vào lòng. Thánh Giuse quỳ gối xin
Đấng Cứu Thế chúc lành; sau đó, Thánh nhân cho Đức Maria biết Ngài dự định
vào làng và Mẹ vui vẻ tán thành.

Lòng đầy an ủi, Thánh Giuse đi mua những thứ cần thiết. Ngài cảm thấy tiếc
nuối vì phải rời Chúa Hài Nhi, đối tượng Ngài tha thiết yêu mến. Lúc ra đi, hễ
còn trong quãng cách có thể nhìn thấy hang đá là Thánh nhân còn ngoái lại nhìn
về báu tàng của mình. Khi Thánh Giuse đã đi khỏi, Mẹ Maria tiếp tục những
cuộc hàn huyên thắm thiết với Chúa Hài Nhi yêu dấu của Mẹ. Tất cả những gì
diễn ra trong cuộc trao đổi mật thiết ấy không được ghi lại ở đây, bởi vì mục
đích của quyển sách này chỉ kể lại những gì liên quan đến đời sống của Thánh
Giuse mà thôi.

Sau khi đã mua đủ những thứ cần thiết, Thánh Giuse vội vã trở về hang đá
để khỏi kéo dài khoảng thời gian không được nhìn thấy Chúa Hài Nhi yêu dấu.
Tâm hồn Thánh nhân sôi sục vì những cảm xúc nồng nàn yêu mến và biết ơn
Thiên Chúa. Thánh nhân đã bật khóc vì cảm thương những nông nỗi khổ ải
Chúa Hài Nhi phải chịu. Sau đó, Thánh nhân lại vui mừng, tâm hồn Ngài cảm
thấy hoan lạc và an ủi khi nghĩ đến hạnh phúc một lần nữa lại được chiêm ngắm
Đấng – mà suốt bao nhiêu năm trường – Ngài đã đợi chờ và mong mỏi.

Sau khi về đến hang đá, Thánh Giuse thờ lạy Thiên Chúa Nhập Thể và chào



kính Hiền Mẫu Rất Thánh. Cả hai Đấng tiếp đón Thánh nhân rất thân tình, và
Đức Maria cảm ơn phu quân của Mẹ vì các cố gắng của Ngài. Thánh Giuse hết
sức khiêm tốn, chân thành bộc lộ những cảm tình và lòng tôn kính đối với hai
Đấng. Thánh nhân nói cho Đức Maria biết niềm vui lớn lao của Ngài khi được
phụng sự Thiên Chúa và Mẹ Rất Thánh. Thánh nhân cảm thấy băn khoăn vì
Ngài quá nghèo khó nên không thể chu cấp cho hai Đấng tất cả những thứ cần
thiết. Ngài xin Đức Maria hãy chấp nhận những ý nguyện đơn thành và thiện chí
của Ngài.

Đức Maria biểu lộ sự mãn nguyện hoàn toàn về tất cả những điều ấy, và ngỏ
ý xin Con Chí Thánh của Mẹ ban cho Thánh Giuse nhiều ơn thánh hơn nữa.
Thánh Giuse đi chuẩn bị bữa ăn và lo liệu một chỗ thích hợp cho Đức Maria
nghỉ ngơi. Cho đến lúc này, Đức Maria vẫn còn yếu mệt sau chuyến hành trình
và cuộc tìm kiếm nhà trọ. Thánh Giuse chất thêm củi để sưởi ấm. Thiên Chúa an
bài mọi sự để Thánh Gia không phải thiếu thốn những thứ tuyệt đối cần thiết
cho cuộc sống. Người cũng quan phòng cho Thánh Giuse tìm được tất cả những
gì cần thiết để Thánh Gia có thể tiếp tục sống tại hang đá trong khoảng thời gian
đã được tiền định.

Thánh Giuse hạnh phúc không ngừng cảm tạ Thiên Chúa về mọi sự. Giờ
đây, mặc dù phải sống trong cảnh đơn nghèo, nhưng đối với Thánh Giuse,
dường như còn hơn cả những lầu son gác tía, bởi vì ở đây Ngài đã được sở hữu
một gia nghiệp vô cùng phú quý, là báu tàng và niềm vui của Ngài, là của cải
đích thực của Ngài, là nguyên nhân trót cả niềm hoan lạc trong tâm hồn Ngài.

Khi nựng ru Chúa Hài Nhi trên tay, Đức Maria được cảm nghiệm một niềm
vui mà không một tâm hồn nhân loại nào đã từng cảm nghiệm. Còn Thánh
Giuse, chỉ cần nhìn Thiên Chúa Nhập Thể trong vòng tay hiền thê yêu dấu, Ngài
cũng đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Thánh nhân đã tôn thờ, ngợi khen và thân
thưa với Chúa những ước nguyện rạo rực trong tâm hồn của Ngài.



Thánh Giuse rất ước ao được bồng ẵm Chúa Hài Nhi trên đôi tay của Ngài!
Nhận hiết mình bất xứng, Thánh nhân không dám ngỏ lời xin Đức Maria ban
cho diễm phúc ấy. Thánh nhân thầm thì cầu nguyện với Thiên Chúa khả ái: “Ôi,
Thiên Chúa Nhập Thể của con, lòng con khát khao được bồng ẵm Chúa biết
bao! Nhưng vì Chúa đang được ấp yêu yên hàn trong vòng tay rất thanh sạch
của Hiền Mẫu Rất Thánh, và ở đó, Chúa đã tìm được tất cả niềm vui của Chúa.
Con không dám phá hỏng niềm vui ấy của Chúa. Nhưng xét vì Chúa đã không
tỏ ra khó chịu khi được đặt vào máng cỏ rất bệ rạc; vì thế, con dám mong Chúa
cũng không chê chối việc an nghỉ trên đôi tay đầy tớ bất xứng của Chúa đây. Ôi,
tâm hồn con khát mong điều ấy biết bao! Con thú nhận mình là kẻ bất xứng,
nhưng con tin chắc Chúa sẽ ban ơn ấy cho con, nhờ công nghiệp của Mẹ Thánh
Chúa, cũng là hiền thê của con. Xin Chúa hãy an ủi Giuse của Chúa đây là người
yêu mến, khát khao và cậy trông Chúa!”

Hài Nhi Thiên Chúa rất sung sướng trước những ước nguyện thao thức của
Thánh Giuse, tôi trung rất yêu dấu của Người, và Người đã vui lòng chấp nhận
những thỉnh nguyện ấy. Đức Maria cũng nhận ra những ước nguyện của Thánh
Giuse và Mẹ đã xin Chúa Hài Nhi dủ thương nhậm lời.
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Trong tâm tình nồng cháy và chân thành của Ngài, Thánh Giuse thân thưa
cùng Chúa Hài Nhi: “Ôi Đấng Cứu Độ của con, Chúa là đối tượng độc nhất của
tình yêu con. Chúa là toàn thể thiện hảo, là trót cả ước nguyện, là trọn vẹn cuộc
sống, là tất cả an nghỉ của con! Con yêu mến Chúa trên hết mọi sự, rồi đến Mẹ
Thánh của Chúa, bởi vì Người là Hiền Mẫu và là thụ tạo thánh hảo nhất của
Chúa, là Đấng đầy ân sủng và nhân đức. Con yêu mến Đức Nữ vì Người còn là
hiền thê, là bạn đường rất dấu yêu của con, là người Chúa đã ban cho con theo
lòng nhân lành vô biên của Chúa. Con yêu quý mọi thụ tạo vì tất cả đều là công



trình của tay Chúa, con yêu quý tất cả trong Chúa và nhờ Chúa, vì Chúa là chính
sự sống và là sự thiện duy nhất của con.”

Đấng Cứu Thế tỏ ra rất mãn nguyện trước những tâm tình của hiền phụ
Giuse yêu quý của Người bằng cách đưa mắt nhìn Thánh nhân một cách âu yếm
và ban cho tâm hồn Ngài một niềm hân hoan. Và Thánh Giuse đã chân thành
cảm tạ Chúa về tất cả điều ấy.

Suốt thời gian được sống với Mẹ Thiên Chúa và Hài Nhi Cực Thánh trong
hang đá nghèo khó cơ hàn, Thánh Giuse đã được ban rất nhiều ơn an ủi trong
tâm hồn. Trong cảnh túng quẫn, các Ngài ăn uống rất thanh đạm. Các mục đồng
chất phác thường đến kính viếng hang đá và nhận ra tình trạng nghèo túng của
Chúa Hài Nhi, Đức Maria và Thánh Giuse nên lần nào cũng mang theo ít nhiều
thực phẩm đến cho các Ngài. Mẹ Maria và Thánh Giuse nhận các tặng phẩm ấy
với lòng chân thành biết ơn, nhưng chỉ giữ lại những gì thực sự cần thiết mà thôi.

Hơn nữa, trong những ngày đầu sau khi Con Thiên Chúa mới giáng sinh,
Đức Maria và Thánh Giuse rất ít khi dùng bữa, đơn giản vì phần lớn thời gian
hai Ngài đã được xuất thần và sống trong sự chiêm niệm tuyệt cao về các mầu
nhiệm cao cả của Đấng Cứu Thế giáng sinh. Vẻ xinh đẹp, sự lôi cuốn, tính dịu
hiền và nét khả ái nơi Chúa Hài Nhi đã làm cho hai Ngài được phấn chấn và
khỏe mạnh, cảm thấy thỏa thuê như thể đã được tẩm bổ bằng những thức mỹ vị
cao lương. Khi đã được đắm đuối trong sự chiêm ngắm Chúa Cứu Thế vừa gíáng
sinh, hai Ngài hầu như không tưởng nghĩ gì đến điều gì khác, ngoài việc hoan
hưởng sự hiện diện của Thiên Chúa, Đấng các Ngài yêu mến và thao thức khát
mong.

Từ khi đảm nhận trách vụ lo liệu các nhu cầu cho Thánh Gia, Thánh Giuse
rất chú ý và lưu tâm đến phương diện này, Ngài không bao giờ xao lãng trách
nhiệm chu cấp đầy đủ cho hiền thê và cho Chúa Cứu Thế. Thực vậy, trong suốt
thời gian cư ngụ tại hang đá, điều đó là bận tâm chính yếu của Thánh Giuse.



57 Vì cuộc giáng sinh của Đấng Cứu Thế đã được kể chi tiết trong quyển Vita Interna di Gesu, nên phần kể ở
đây rất ngắn gọn, chỉ trình bày những gì liên quan đến Thánh Giuse mà thôi.
58 Xem Vita Interna di Gesu, p. 150, note 1.
59 thiếu 2 trang.
Phần chú thích trong 2 trang bị thiếu: 
1. Đức Maria đã trao Chúa Giêsu cho Thánh Giuse và Chúa Giêsu cũng phó mình cho Thánh nhân. Trong
hành vi này hàm chứa những mầu nhiệm thánh thiêng đã được tỏ cho Thánh Giuse khi Ngài được ngất trí,
và đó là điều chúng ta nên cố gắng tìm hiểu.
Chính Thiên Chúa, qua Đức Trinh Nữ Maria, đã trao cho Thánh Giuse một Người Con mà không người
cha nào trên trần gian này có được, đó là Đấng Chúa-Người. Đó là thiên chức làm cha duy nhất, vô tiền
khoáng hậu. Nếu như trong hôn nhân có một sản năng được thực hiện bởi những luật tự nhiên, thì cũng có
một sản năng siêu nhiên, qua đó, Thiên Chúa thay thế những luật tự nhiên bằng điều kỳ diệu, tức là một
phép lạ. Thiên Chúa đã thực hiện phép lạ ấy để Con Chí Thánh của Người được hiện thai và được sinh ra, vì
Thiên Chúa là tác giả của sự kiện hiện thai và sinh ra ấy. Về phương diện huyết nhục, Thánh Giuse không
dự phần vào sự kiện đó; tuy nhiên, vì là phu quân của Đức Maria, nên Thánh nhân có quyền lợi trên Người
Con mà Thiên Chúa đã ban cho Đức Maria trong cuộc hôn nhân giữa Ngài và Đức Maria, vì lợi ích của Đức
Maria cũng như của Ngài.
Ý tưởng sai lầm – cho rằng tư cách làm cha đích thực phải dựa trên phương diện huyết nhục, theo những
qui luật truyền sinh thông thường của con người - là điều rất phổ biến. Đối với tính cách cá biệt của mầu
nhiệm Nhập Thể, người ta dễ dàng quên rằng ở đây còn có một sản năng siêu việt mà Chúa Thánh Thần đã
ban cho Thánh Giuse, vì nhân đức trinh khiết thánh hiến tuyệt vời của Ngài.
Thánh Augustine tin rằng, trong sự thánh thiêng của cuộc hôn nhân liên kết Đức Maria và Thánh Giuse,
Chúa Thánh Thần đã làm cho cuộc sống trinh khiết của hai Ngài sinh ra một thực tại tinh thần duy nhất;
hai con người riêng biệt trở nên một con người tinh thần duy nhất, dựa trên sự trinh khiết hoàn hảo của hai
Ngài, và do đó, Chúa Giêsu đã được ban cho cả hai Ngài. Mặc dù Đức Maria đã cưu mang và sinh hạ Chúa
Giêsu trong đời sống trinh khiết của Mẹ; tuy nhiên, trong những hoàn cảnh ấy, cũng phải nhờ đến Thánh
Giuse, Chúa Giêsu mới có thể được sinh ra (“Spiritus Sanctus in ambobus justitia requiescens, ambobus Filium
dedit; sed in ec sexu quem parere decebat, hoc operatus est quod etiam marito nasceretur,” St. Augustine, Serm. 51
de Concord. Mat. Et Luc., chap. 20, n. 30).
“Lạy Thánh Giuse! Nhờ Chúa Thánh Thần, Ngài đã tiếp nhận tự nơi Đức Maria Con Thiên Chúa làm con
của Ngài, qua cuộc thụ thai vừa hợp pháp vừa linh thánh. Nhân đức trinh khiết của Ngài, và của Đức Maria,
không hề bị hoen ố. Ngược lại, và quả thật, chính nhờ đức trinh khiết hoàn hảo của Ngài mà Hiền Thê của
Ngài là Đức Maria, Đức Nữ Đồng Trinh trên hết các kẻ đồng trinh, đã trở nên Mẹ Thiên Chúa! Chính nhờ
Đức Maria, cũng như nhờ bản thân Ngài, mà Ngài đã trở thành một người cha đích thực!
Thánh Augustine tuyên xưng một cách xác đáng: Đức Maria là Mẹ của Chúa Giêsu, còn Thánh Giuse là cha
của Chúa Giêsu, vì Thánh nhân là phu quân của Đức Maria (De Nuptis. Et Concupis., chap. 11). Hơn nữa,
thánh Augustine còn quả quyết: tư cách làm cha của Thánh Giuse là cha đồng trinh, giống như tư cách làm
mẹ của Đức Maria là mẹ đồng trinh (“Sicut illa casta mater, sicut ille caste pater”). Sau cùng, thánh
Augustine còn nói thêm rằng: vì là cha đồng trinh, nên Thánh Giuse càng là một người cha hơn nữa,
(“Tanto firmius pater, quanto castius pater,” Serm. 51, chap. 16,20). Quả thật, đó là mầu nhiệm Thánh Giuse
đã hiểu thấu mỗi khi được tiếp nhận Chúa Giêsu từ tay Đức Maria.
Tuy nhiên, như đã nói trên, Chúa Giêsu cũng tự phó mình cho Thánh Giuse. Qua hành vi ấy, từ thâm tâm
của Người Chúa Giêsu như nói với Thánh Giuse: “Ôi, cha của Con, trên trần gian này, cha là đại diện của
Cha Hằng Hữu của Con, Con muốn yêu mến, tôn kính và vâng phục cha. Con muốn ban tặng mọi ân sủng



cho cha, bởi vì cha, cùng với Mẹ Chí Thánh, nhắc cho Con nhớ về Cha Hằng Hữu của Con, Đấng mà Con
yêu mến bằng một tình yêu vô cùng, và tình yêu của Người là sự sống của Con.”
Chúa Giêsu đã đổ tràn đầy cho tâm hồn Thánh Giuse một tình yêu phụ tử, để từ thẳm sâu tâm hồn rất an
bình của Thánh nhân, bùng lên một đại dương tình yêu rất ngọt ngào và khiêm nhượng, một tình yêu tương
tự như tình yêu của Cha Trên Trời. Giây phút tiếp nhận Chúa Giêsu thật là một giây phút tuyệt vời đối với
Thánh Giuse (x. Card. Vives, Summa Josephina, Nos. 1721-1732).
2. Càng gần nguồn mạch thánh thiện, dù theo chất thể hoặc theo tinh thần, người ta càng kín múc được
nhiều ân sủng (x. St. Thomas, p. 3, g. 27, a. 5). Ân sủng được thông ban dồi dào cho những ai kết hợp mật
thiết với nhân tính Chúa Giêsu, nguyên nhân dụng cụ tuyệt vời của ân sủng và dung phương bí tích phổ
quát và đáng tôn thờ của ân sủng.
Khi suy tư về lời xác quyết trên đây của thánh Tiến Sĩ Thiên Thần, chúng ta nhận ra điều ấy trong hành vi
truyền phép trong thánh lễ hằng ngày, vị linh mục ở rất gần Nguồn Mạch đáng tôn thờ là Thánh Tâm Chúa
Giêsu; tương tự, mọi tín hữu hiệp lễ cũng đều gần gũi với nguồn mạch ân sủng khi lãnh nhận Mình và Máu
Chúa Giêsu. Chúng ta đã lơ đễnh, bỏ phí biết bao ân sủng trời cao trong giây phút ấy!
Tuy nhiên, điều chúng ta đang bàn ở đây, không phải là sự tiếp xúc một giây lát, hoặc thậm chí một giờ,
nhưng là sự tiếp xúc liên lỉ, một trạng thái rất ngoại thường và cá biệt. Thánh Giuse và Đức Maria được kết
hợp với Chúa Giêsu trong mối hợp nhất khôn tả, làm sung mãn và biến Thánh Gia thành một cung thánh
mà không một ai trên trời hay dưới đất đã có được như vậy. Ai có thể tưởng tượng được những ân sủng đã
ban xuống cho Thánh Giuse qua việc được tiếp xúc và kết hợp liên lỉ với nhân tính Chúa Giêsu Kitô?
Hơn nữa, vì là gia trưởng và mang những trách vụ của người cha, Thánh Giuse thực sự là sở hữu chủ của
Nguồn Mạch ân sủng. Chúng ta có thể tưởng tượng rằng một người sở hữu tất cả các mỏ vàng mà lại không
được lấy riêng cho mình một ít hay sao, hoặc người sở hữu tất cả mọi dòng suối mà lại bị thiếu nước hay
sao? Chẳng lẽ người ấy lại không được hưởng lợi từ những khu mỏ hoặc những dòng suối nhiều hơn những
người khác hay sao? Thánh Giuse đã kín múc ân sủng từ chính Nguồn Mạch, và đời sống siêu nhiên đã đến
với Ngài bằng một đặc ân đặc biệt. Thánh nhân kín múc ân sủng từ những dòng suối tràn chảy liên tục, để
với sự thánh thiện ấy, Ngài có thể tôn vinh chính Nguồn Mạch sự sống bằng một đời sống trọn lành phi
thường và không ngừng kết hợp với Nguồn Mạch ấy ngày càng hoàn hảo hơn, bằng một tình yêu và một sự
hiến thân siêu vượt trên mọi thụ tạo, ngoại trừ Đức Maria.
Vì Đức Maria cũng ở đó, nên có một dòng xuôi và một dòng ngược, giữa Trái Tim Đức Maria và Trái Tim
Chúa Giêsu, hoặc giữa Trái Tim Chúa Giêsu và trái tim Thánh Giuse. Đối lại với dòng chảy sự sống siêu
nhiên vô song phát nguyên từ Trái Tim thảo hiếu Chúa Giêsu, còn có một dòng ngược phát xuất từ trái tim
Thánh Giuse, với một tình yêu phụ tử ngày càng hoàn hảo.
Ân sủng và sự thánh thiện ấy gắn liền mật thiết với sự thăng tiến và sứ mạng đặc biệt của Thánh Giuse, và
điều đó không gặp được trên con đường nên thánh của bất kỳ Thánh nhân hoặc thiên thần nào. Vì thế,
Thánh Giuse có một tư cách mà trên trời không bao giờ tôn vinh cho đủ và dưới đất cũng không bao giờ
tôn kính cho xứng. Điều này thật hiển nhiên khi chúng ta thấy Thánh Giuse ở sát bên Nguồn Mạch ân
sủng, Thiên Chúa Nhập Thể, Đấng Cứu Độ chúng ta.
Tuy nhiên, chúng ta cũng phải đề cập đến những “phương tiện” ân sủng khác nữa của Thánh Giuse, đó là:
mối tương quan làm con của Chúa Giêsu, và mối tương quan hôn ước của Đức Maria đối với Thánh nhân,
cả hai tương quan này đều có một tác dụng thánh hóa đối với Thánh Giuse.
Chúng tôi không cho rằng những biểu thị tình cảm của Chúa Giêsu đối với Thánh Giuse tác động một cách
“do sự - ex opere operato,” nhưng tin rằng, vì tình yêu đặc biệt của Chúa Giêsu dành cho Thánh nhân, và
những tâm tình của chính Ngài, nên những biểu thị ấy đã trở nên hiệu quả nơi Ngài hơn là những bí tích
nơi các linh hồn lành thánh nhất, ngoại trừ Đức Maria.
Ngoài ra, nhờ mối thân giao với Đức Maria, nhất định Thánh Giuse còn được lãnh nhận nhiều ân sủng
tuyệt vời khác! Vì Đức Maria hoàn toàn được siêu nhiên hóa, nên tình yêu của Mẹ dành cho Thánh Giuse
không còn thuần túy là tình cảm nhân loại, nhưng là một tình yêu chủ yếu siêu nhiên, một tình yêu siêu



vượt tình yêu của các thần thánh. Đức Maria muốn cho Thánh Giuse trở nên thánh thiện hơn các thiên
thần và các thánh, và trong sự quan tâm dành cho phu quân, Mẹ đã không ngừng cố gắng để đưa Thánh
nhân tiến đến mục đích ấy. Đức Maria quan tâm đến mọi người. Với Thánh Giuse, thì Mẹ càng ân cần hơn
nữa, để có thể trao Chúa Giêsu cho Thánh nhân chăm sóc, và hơn nữa, để Thánh nhân được sở hữu các ân
huệ thánh thiện, xứng đáng có được Một Người Con như thế.
Sự quan tâm của Đức Maria dành cho Thánh Giuse còn thấm đượm một lòng tri ân. Đức Maria mang ơn
Thánh Giuse sâu đậm hơn chúng ta có thể tưởng nghĩ, về danh dự và mạng sống của Mẹ. Thánh Jerome nói
rằng, giả như Thánh Giuse đã không xử sự như thế, thì có lẽ Đức Maria đã bị ném đá; và Mẹ còn mang ơn
về tất cả những gì Thánh nhân đã làm cho Mẹ. Tuy nhiên, điều thôi thúc Đức Maria nhiều nhất chính là sự
ý thức rằng: nhờ có Thánh Giuse, Mẹ mới có được sự hiện diện của Chúa Giêsu, bởi vì việc Chúa Giêsu
hiện thai trinh khiết trong lòng Mẹ đã được thực hiện nhờ sự thanh khiết của Thánh Giuse và nhờ vỏ bọc
bảo vệ là cuộc hôn nhân thánh thiện giữa Thánh nhân và Mẹ.
Thánh Francis de Sales nói rằng: “Để đề cao và hỗ trợ nhân đức trinh khiết của Đức Maria, Cha Hằng Hữu
đã ban cho Mẹ một người bạn đời trinh khiết, đó là Thánh Cả Giuse.” Thánh Giuse là “nửa bên kia” của Đức
Maria và, theo lời Đức Lêô XIII, cuộc hợp nhất tinh thần giữa hai Ngài là hoàn toàn cá biệt – “societas
omnium maxima.” Như thế, phải nói rằng Đức Maria đã cầu nguyện cho Thánh Giuse tha thiết như thế nào!
Tóm lại, mối tương giao giữa Đức Maria và Thánh Giuse mang một bản chất rất cao đẹp và rất hiệu quả (x.
Sauvé, Le Culte de S. Joseph, Elevat. 20, 21).



CHƯƠNG 30: Chúa Giêsu Cắt Bì

Tám ngày sau khi Chúa Cứu Thế giáng sinh, Thánh Giuse bắt đầu thảo luận với
Mẹ Thiên Chúa vể việc cắt bì cho Con Trẻ. Trong vấn đề này, hai vị đều nhất trí
cho rằng thánh ý Thiên Chúa muốn Chúa Hài Nhi phải chịu cắt bì, và được đặt
tên là “Giêsu”. Thánh Giuse lãnh trách nhiệm đi tìm và mời vị cử hành nghi thức
về hang đá. Vị nhận thực hiện nghi thức cắt bì 60 rất ngỡ ngàng trước cảnh nghèo
nàn của gia đình lành thánh này. Ông còn kinh ngạc hơn nữa trước vẻ xinh đẹp,
nét uy nghi và sức cuốn hút của Hài Nhi cũng như vẻ diễm lệ và thái độ đôn hậu
của Người Mẹ.

Trong cảnh nghèo khó cùng cực, Thánh Giuse tỏ ra hết sức khiêm nhượng
và phó thác. Thánh nhân cảm thấy lo buồn khi nghĩ đến sự đau đớn Thiên Chúa
Nhập Thể sắp sửa phải chịu. Thánh nhân căn dặn vị thực hiện nghi thức hãy làm
sao để ít gây đau đớn bao nhiên có thể cho Chúa Hài Nhi. Khi nghi thức được cử
hành, Thánh Giuse đứng bên cạnh, quan tâm, ưu tư nhìn Chúa Hài Nhi một cách
yêu mến và cảm thương. Sau cùng, khi được hỏi muốn đặt tên gì cho Con Trẻ,
Thánh Giuse khiêm nhượng đã không muốn tự quyền, nhưng để Mẹ Thiên
Chúa nói trước. Tuy nhiên, theo sự quan phòng của Thiên Chúa, cả Đức Maria
và Thánh Giuse cùng thốt ra thánh danh “Giêsu” đồng thời với nhau. 61

Các tầng trời đã suy phục và toàn thể cơ binh thiên thần đã cung kính tôn
vinh khi nghe công bố thánh danh Chúa Cứu Thế.Trong khi đó, khắp hỏa ngục
run giùng vì tác động của thánh danh cực trọng, mặc dù chúng quỷ không biết
tác động ấy từ đâu phát ra. Đức Maria và Thánh Giuse được cảm nghiệm một



hạnh phúc khôn lường. Vị thực hiện nghi thức cũng được an ủi dạt dào và cảm
thấy phải biểu lộ lòng tôn kính đối với thánh danh cao cả này.

Thánh Giuse đã rơi lệ vì vui mừng và vì cảm thương Chúa Hài Nhi đang rên
khóc khi giọt máu cực trọng đầu tiên của Người đã đổ ra; Chúa Hài Nhi đã dâng
giọt máu ấy, cùng với những giọt nước mắt của Người, lên Cha Trên Trời, để
đền bồi tội lỗi của nhân loại. Vào chính lúc đó, Thiên Chúa soi sáng cho Đức
Maria và Thánh Giuse nhận thức được hành vi dâng hiến Đấng Cứu Thế đang
thực hiện, và hai vị đã hợp nhất với Người trong cuộc hiến dâng ấy. Sau đó,
Thánh Giuse đã lặp lại lời tận hiến lên Thiên Chúa, Chủ Tể của Ngài, và tuyên
hứa sẵn sàng thực thi thánh ý Người trong mọi sự.

Khi còn lại một mình với hiền thê và Hài Nhi Thánh, Thánh Giuse đàm đạo
với Đức Maria, trong khi Chúa Hài Nhi cứ an giấc trên tay Mẹ. Hai Ngài chia sẻ
với nhau về thực tại cao cả và mầu nhiệm Con Thiên Chúa đã chấp nhận thân
phận của một tội nhân, không những bằng ước muốn, mà cả bằng hành động.
Các Ngài thán phục nhân đức khiêm nhượng Đấng Cứu Thế đã thể hiện qua
hành vi này. Mẹ Thiên Chúa mừng kính mầu nhiệm Ngôi Lời Nhập Thể chịu cắt
bì bằng một bài ca hết sức đặc biệt. Qua đó, Mẹ ru êm Chúa Hài Nhi đang ngon
giấc trên đôi tay của Mẹ, trong khi Thánh Giuse được đưa vào cơn xuất thần.

Nhiều mầu nhiệm đã được mặc khải và in sâu vào tâm trí Thánh Giuse trong
cơn xuất thần, và về sau, Ngài đã hết lòng tôn kính và sùng mộ các mầu nhiệm
ấy. 62 Thánh nhân đem những vấn đề ấy ra thảo luận, rồi cùng với Đức Maria
cám tạ, chúc tụng và tán dương Thiên Chúa nhân lành đã rộng ban vô vàn ơn
lành và phúc lộc cho các Ngài.

Thánh Giuse suy tính và cho rằng nếu cứ để Mẹ Thiên Chúa và Hài Nhi
Giêsu sống trong hang đá này là tiếp tục bắt hai Đấng phải chịu thêm nhiều cơ
khổ thiếu thốn. Thánh nhân nhờ Đức Maria suy xét và tìm hiểu thánh ý Thiên



Chúa liệu định như thế nào trong trường hợp Thánh Gia trở về làng Nazareth là
nơi có thể sinh sống thuận tiện hơn.

Theo thỉnh cầu ấy, Đức Maria đã cho Thánh Giuse biết thánh ý Thiên Chúa
muốn các Ngài tiếp tục sống trong điều kiện hiện tại một ít lâu nữa vì Đấng Tối
Cao đã tiền định thực hiện một số điều kỳ diệu khác nữa tại hang đá các Ngài
đang lưu ngụ, những điều không bao lâu nữa các Ngài sẽ được chứng kiến. Lúc
ấy, Đức Maria đã biết trước sự kiện ba vua sẽ đến kính viếng Chúa Hài Nhi.

Vì lúc nào cũng sẵn sàng chu toàn thánh ý Thiên Chúa, nên Thánh Giuse đã
chấp nhận mọi sự trong tinh thần suy phục. Ngài nói với Đức Maria: “Hỡi hiền
thê của tôi, chắc hẳn Đức Nữ đã hiểu rõ, phần tôi, tôi vui sướng ở lại đây. Tuy
nhiên, tôi rất áy náy trước những nông nỗi Hài Nhi Giêsu và Đức Nữ phải chịu
đựng tại nơi đây. Trái tim tôi thực sự trăn trở vì những điều ấy. Nhưng khi biết
chính Thiên Chúa đã tiền định như thế, thì tôi được an lòng. Vì Thiên Chúa
muốn thế nào, thì tôi cũng sẽ muốn thế ấy, mặc dù tôi hết sức đau lòng khi nhìn
thấy Đức Nữ trong cảnh khốn cùng cơ cực này.”

Đức Maria vui lòng đón nhận lời cảm thông đầy yêu thương của người bạn
đời. Mẹ xin Thánh nhân đừng quá áy náy, bởi vì giữa cảnh cùng khổ, Mẹ vẫn
cảm nghiệm được những ơn an ủi hết sức ngọt ngào. Mẹ nới Thánh nhân nên
cảm thương Chúa Giêsu khả ái thay vì cảm thương cho Mẹ.

Thánh Giuse đã cám ơn Đức Maria vì đề nghị ấy, và sau đó, Thánh nhân đã
hướng tâm tình cảm thương của Ngài cho Chúa Hài Nhi. Nguyên việc lúc nào
cũng nhìn thấy Hài Nhi Giêsu cam chịu cản nghèo khó đã khiến Thánh Giuse
phải quằn quại đau đớn. Vì thế, Thánh nhân thường quỳ gối trước Chúa Hài Nhi
và thổ lộ với Người nỗi đau đớn của Ngài khi nhìn thấy Chúa phải chịu những
cám cảnh như thế.

Chúa Hài Nhi trìu mến nhìn Thánh Giuse và thổ lộ những lời tha thiết cho
thâm tâm Ngài. Chúa tỏ cho Thánh nhân biết Người rất vui lòng chấp nhận đau



khổ để thánh ý Thiên Chúa Cha được nên trọn, và để nhân loại được cứu độ.
Hơn nữa, Chúa còn nói trong tâm hồn Thánh nhân: “Còn những đau khổ khác
sẽ đến với Con. Giờ đây, Con đã sẵn sàng đón nhận, và Con muốn tỏ cho thế
gian biết Con yêu mến Cha Trên Trời của Con cũng như toàn thể nhân loại như
thế nào. Nói cho cùng, chính vì để cứu độ nhân loại mà con đã từ trời giáng thế,
mặc lấy nhục thể và trở nên phàm nhân. Con sẵn lòng chịu đau khổ, kể cả cái
chết, để công trình cứu độ nhân loại được thực hiện.”

Những lời Chúa Cứu Thế thổ lộ đã mang lại cho Thánh Giuse nhiều an ủi và
mãn nguyện; Ngài được tràn đây tình yêu và tín thác. Giờ đây, vì đã biết Chúa
Cứu Thế sẽ chịu nhiều đau khổ và cuối cùng sẽ phải chết để hoàn tất công trình
cứu độ nhân loại, nên Thánh nhân càng cảm thấy đau buồn. Như thế, những
niềm vui và an ủi của Thánh Giuse lúc nào cũng đi liền với những đau buồn và
thống khổ. Thánh Giuse tận tuyệt phó thác cho thánh ý Thiên Chúa và luôn
luôn sẵn sàng đón nhận mọi an ủi hoặc thử thách. Con người của Thánh nhân
lúc nào cũng tỏ ra một thần thái an bình và thanh thản.

Thánh Giuse thường ứa nước mắt khi chứng kiến những đau khổ của Chúa
Hài Nhi, nhưng Ngài cũng vui mừng trước những biểu hiện của hồng ân Thiên
Chúa và thực sự hân hoan khi nhìn thấy Đấng Cứu Thế trong hình hài phàm
nhân. Thánh Giuse thường mê say trước vẻ xinh đẹp của Hài Nhi Giêsu, và quặn
đau mỗi khi buộc phải giã từ Thiên Chúa để đi lo liệu công việc, vì lúc nào
Thánh nhân cũng khát khao được chiêm ngắm đối tượng độc nhất của tình yêu
Ngài.

Nhiều lần Thánh nhân đã thầm nhủ với lòng mình: “Hỡi Giuse, ngươi hãy
xem phúc lành của ngươi trọng đại như thế nào! Hãy xem ngươi diễm phúc
chừng nào! Thật an ủi cho ngươi khi được chung sống với Hiền Mẫu Đấng Cứu
Thế, Hiền Mẫu của Đấng đã được đợi trông suốt bao nhiên thế kỷ! Nhưng đâu
phải chỉ có thế, ngươi còn được chung sống với chính Đấng Cứu Thế! Hơn nữa,



thật là một đại phúc cho ngươi khi ngươi còn được làm “cha” của Ngôi Lời Nhập
Thể.

“Ôi, thật là một ơn trọng đại! Bao nhiêu tổ phụ và tiên tri đã khát khao nhìn
thấy Đấng Cứu Thế nhưng đâu có được! Bao nhiên nhân vật đã mong mỏi
Người đến! Thánh vương David đã ước ao được nhìn thấy và tôn kính Người tại
chỗ Người đặt chân. Còn ngươi, không những ngươi được nhìn thấy Đấng Cứu
Thế lại còn được hoan hưởng sự hiện diện đích thực của Người. Hơn nữa, ngươi
lại còn được bồng ẵm Người trên cánh tay của mình nữa! Ngươi được diễm phúc
làm người bảo vệ, được chỉ định làm người chu cấp cho Đấng Cứu Thế. Ôi, thật
là một hồng ân trọng đại, một hồng ân mà tâm trí ngươi sẽ không bao giờ có thể
hiểu thấu, một hồng ân mà ngươi sẽ không bao giờ đáng được!”

Khi thầm nhủ như thế, Thánh Giuse được bừng cháy trong ngọn lửa tình yêu
và biết ơn đối với Thiên Chúa Cứu Độ. Thánh nhân vội vã đến quỳ gối dưới
chân Đức Maria, tha thiết nài xin Mẹ hãy cảm tạ Thiên Chúa thay cho Ngài:
“Hỡi hiền thê của tôi, tôi xin Đức Nữ, Hiền Mẫu xứng đáng của Đấng Cứu Thế,
hãy ngỏ lời cùng Thiên Chúa giùm cho tôi. Xin hãy giúp tôi cảm tạ Người vì đã
đoái thương chọn tôi làm bạn đường của Đức Nữ, đã nâng tôi lên một phẩm giá
cao trọng dường ấy. Phần tôi, tôi không thể cảm tạ Người cho cân xứng được.

“Tôi cảm thấy bị ngập lút giữa các ân sủng và phúc lành của Thiên Chúa,
nhưng đồng thời cũng hết sức lúng túng, bởi vì tôi bất xứng với tất cả những
điều ấy và không biết phải cảm tạ Thiên Chúa như thế nào về ơn phi thường
trọng đại ấy. Xin Đức Nữ hãy dâng lên Thiên Chúa thái độ sẵn sàng phục vụ và
toàn thể con người tôi, và xin Đức Nữ cho tôi biết tôi phải làm gì để hài lòng
Thiên Chúa, bởi vì tôi chẵng biết gì khi nghĩ đến những tặng ân và phúc lành
đặc biệt Người ban. Ôi hiền thê của tôi, Đức Nữ quá biết sự hèn mọn và bất xứng
của tôi, vì thế, tôi kêu xin Đức Nữ hãy ngỏ lời thay cho tôi.”

Đức Maria vui mừng khi nhìn thấy lòng tri ân sâu xa của Thánh Giuse, và



Mẹ bảo đảm với Thánh nhân rằng những tâm tư chân thành của Ngài rất đẹp
lòng Thiên Chúa, và nhờ những lời thú nhận tự khiêm ấy, Ngài đã được nhiều
phúc lành và ơn thánh, đồng thời sẽ còn được lãnh nhận thêm nhiều ơn thánh và
ân huệ khác nữa. Về phần mình, Đức Maria hứa sẽ không thờ ơ với thỉnh nguyện
của Thánh nhân, tức là Mẹ sẽ ngợi khen và cảm tạ Thiên Chúa vì lòng đại lượng
của Người đã dành cho Thánh nhân.

60 Về việc thực hiện nghi thức cắt bì cho Chúa Giêsu, xin xem Vita Interna di Gesu, p. 193, note. 1.
61 Nếu ai muốn biết đích xác Đức Maria hoặc Thánh Giuse đã đặt tên cho Trẻ Giêsu, thì hãy biết rằng,
thánh danh ấy đã được cả Đức Maria và Thánh Giuse cùng đặt. Chúng ta thấy trong Phúc Âm (Lc 1:31 và
Mt. 1:21), lệnh truyền đặt tên cho Trẻ Giêsu đã được ban cho cả Đức Maria và Thánh Giuse, và do đó, cả
hai vị đều được chỉ định đặt tên cho Con Trẻ (Lepicier, De Sancto Joseph, p. 122).
62 Trong dịp Chúa Giêsu chịu cắt bì, Thánh Giuse đã được tỏ cho biết những mầu nhiệm nào? Có lẽ không
có gì khó đoán cho lắm. Mầu nhiệm tình yêu thẳm sâu của Chúa Giêsu dành cho chúng ta là các tội nhân
quả thật đã được mặc khải cho Thánh Giuse trong dịp này.
Qua sự kiện giáng sinh, Chúa Giêsu đã trở nên một phàm nhân, nhưng khi chịu cắt bì, Người đã tự đồng
hóa với các tội nhân. Nhờ Chúa Giêsu mà các thụ tạo mới được tiếp nhận lời Đấng Tạo Hóa (St. 3:22) đã
tuyên phán với nguyên tổ Adam và mới nói được rằng: “Kìa, Người đã trở nên một con người giữa chúng
ta.” Và điều này thực sự làm nên một phép lạ của lòng nhân lành vô cùng. Khi những kẻ tội lội, sa đọa và thụ
án dám nói lên lời ấy mà không sợ kết án là xuyên tạc hoặc lộng ngôn, thì quả thật điều ấy đã vượt quá mọi
suy tưởng của nhân loại. Việc cắt bì quả thật đã làm cho Chúa Giêsu trở nên như chúng ta là các tội nhân, vì
ở đây, Người đã thực sự gánh lấy tội lỗi của chúng ta.
Ngay từ khi Chúa giáng sinh, tội lỗi nhân loại dường như đã làm cho Người phải khốn khổ, chứ không phải
chỉ phủ bóng mà thôi. Cảnh nghèo khó với những hoàn cảnh đớn hèn và đau đớn đã cho thấy Chúa Hài Nhi
rõ ràng đã không gặp được một trần gian thân thiện và xứng đáng.
Hơn nữa, việc giáng sinh trong những hoàn cảnh ấy là một dấu chứng tình yêu và khôn ngoan, thì quả thật,
phép công bình cũng đã hiện diện ở đó, mặc dù lòng quảng đại của Chúa Giêsu vượt quá những gì thực sự
tương đáng. Tuy nhiên, trong quan hệ với Đức Maria, Chúa Giêsu đã được tiếp nhận từ nơi Mẹ tất cả những
gì nhân tính yếu ớt của Người cần thiết. Và như vậy, khi tội lỗi dường như tác động đến bầu khí tương đối
tinh ròng nơi Chúa Hài Nhi hiện diện, thì nó cũng chỉ tác động một cách khá giới hạn và xa xa mà thôi.
Điều đó giống như hơi nước tụ lại trên bầu trời, nhưng không làm ảnh hưởng đến sự quang đãng của bầu
trời. Nói cách khác, tình trạng thê lương của máng cỏ liên quan đến tình trạng căn bản của bản tính con
người đúng hơn là liên quan đến luật báo phục và đau khổ tích cực.
Nhưng trong biến cố cắt bì thì không như thế! Ở đây, tội lỗi đã lộ diện, hay đúng hơn là phép công thẳng
báo phục đã vượt lên và trừng trị sự dữ.
Tuy nhiên, việc Chúa Giêsu đổ máu còn là một dấu chỉ vinh quang. Chính Thiên Chúa đã thiết lập nghi
thức cắt bì và buộc con cái Israel phải tuân giữ. Nghi thức này liên kết nhân loại với trời cao, và một lần
nữa, cửa trời sẽ được mở ra cho nhân loại nhờ giá máu cứu độ của Chúa Kitô sẽ đổ ra trên thập giá. (Nghi
thức cắt bì chỉ là một hình bóng của biến cố thập giá).
Tuy nhiên, khi nói lên ý nghĩa việc tha thứ tội lỗi, thì đồng thời, nghi thức cắt bì cũng chứng tỏ đương sự



lãnh nhận nghi thức ấy vẫn cần đến ơn cứu độ, và như vậy là có một lời trách phạt đã được gắn liền với nghi
thức ấy. Thiên Chúa đã thiết lập nghi thức ấy như một phương dược để chống lại nguyên tội.
Khi giáng sinh để phụng sự và tôn thờ Thiên Chúa Cha, Chúa Giêsu đã không được tiền định để trở nên
người tôi tớ và người tôn thờ đơn thường, nhưng là người tôi tớ và người tôn thờ phổ quát. Trong trường
hợp biến cố cắt bì cũng tương tự như vậy, khi công khai chấp nhận địa vị của một tội nhân, Chúa Giêsu đã
thực hiện việc ấy trong tư cách là đại diện và trung gian cho từng người chúng ta – và Người đã trở nên một
tội nhân phổ quát.
Xét về những gì đón nhân từ Cha Trên Trời, thì Chúa Giêsu là hiện thân mang đến ân sủng nhưng xét về
những gì tiếp nhận từ chúng ta, thì Chúa Giêsu là hiện thâm mang gánh tội lỗi. Là một con trẻ mới được
tám ngày tuổi, Chúa Giêsu đã giữ trọn Lề Luật mà Phép Công Bình của Cha Hằng Hữu đã ban ra vì tội lỗi
nhân loại trong suốt dòng thời gian, và điều cốt yếu của mầu nhiệm ấy là ở chỗ này. Trách vụ được tiền
định ấy sẽ đè nặng trên Chúa Giêsu cho đến suốt đời của Người. Đối với Chúa Giêsu, mọi sự đều mang
chiều kích Thiên Chúa, nên khi mang gánh tội lỗi cho chúng ta, tức là Chúa Giêsu phải trả lẻ trực tiếp với
Chúa Cha, một Thiên Chúa báo phục, một Thiên Chúa bảo vệ quyền lợi, vinh quang và đòi phải đền trả
tương xứng những điều dữ đã xúc phạm đến danh dự thần linh.
Gánh nặng tội lỗi của nhân loại giờ đây đang đè nặng trên Chúa Giêsu, suốt thời gian ba mươi ba năm trong
cuộc đời, vì Người là hiện thân mang gánh tội lỗi. Thánh Kinh đã nói: “Đấng không hề biết tội, thì vì ta,
Thiên Chúa đã cho làm thành sự tội” (2 Cr 5:21). Chúa Giêsu đã khẳng khái chấp nhận tất cả khi phó mình
chịu cắt bì. Khi ấy, không những Người tự chấp nhận, mà theo như lời vua David, còn mang gánh luật ấy
“trong lòng Người” (Tv 39:9). Luật này giờ đây đã trở thành điểm tập chú của cuộc sống Chúa Giêsu, tiêu
chuẩn hướng dẫn tình cảm, mẫu mực cho cuộc sống, và do đó, in đậm nét trong mọi hành động của Người.
Vì các chân lý mầu nhiệm trên đã được tỏ ra cho Thánh Giuse, nên từ đó về sau, lúc nào Thánh nhân cũng
tưởng nghĩ và dành cho những điều ấy một sự tôn kính đặc biệt.



CHƯƠNG 31: Ba Vua Kính Viếng

Thánh Giuse vui mừng mong ước cho toàn thể thế giới được nhận biết hồng ân
cao cả Thiên Chúa vừa trào đổ xuống qua việc ban Con Một Người đến để cứu
chuộc nhân loại. Thánh nhân rất bức xúc khi nghĩ đến thực trạng hầu như chưa
một ai nhận biết được điều ấy. Ngài nài xin Thiên Chúa ban ơn thánh cần thiết
để mọi người đều biết tỏ lòng tri ân cân xứng đối với Đấng Thi Ân cao cả, đồng
thời, cho họ nhận biết và tôn thờ Đấng Cứu Thế. Thánh nhân nôn nao chờ đợi
những hoạt động diệu kỳ khác của Đấng Tối Cao – mà theo lời Mẹ Thiên Chúa
tiên báo – được tiền định sẽ xảy ra trong thời gian các Ngài còn lưu ngụ tại hang
đá.

Lúc ấy, thiên thần của Thánh Giuse hiện đến và báo cho Ngài biết có ba vị
vương tôn từ Đông Phượng đến để bái thờ và dâng kính các lễ vật quý giá cho
Đấng Cứu Thế vừa giáng sinh. Vào đêm hôm trước ngày ba vị vương tôn đến nơi
như đã tiền định, Thánh Giuse đã được báo tin về sự kiện ấy. Thánh nhân biết
Ngài có đủ lý do để vui mừng vì biến cố sắp xảy đến sẽ làm thỏa mãn hầu như
trọn vẹn những ước nguyện của tâm hồn Ngài và sẽ là câu trả lời cho những lời
khẩn cầu rất xứng đáng của Ngài.

Thánh Giuse thánh thiện rất vui mừng khi biết sứ điệp ấp; khi thức dậy,
Ngài đã dâng lời ngợi khen và cảm tạ Thiên Chúa. Lòng dạt dào hân hoan và
hạnh phúc, Thánh nhân đem kể lại cho Mẹ Thiên Chúa. Mặc dù đã được biết sứ
điệp ấy từ trước, nhưng Đức Maria không để Thánh Giuse nhận ra điều đó, và
giờ đây, Mẹ chia sẻ niềm vui với Ngài. Bề ngoài, Đức Maria tỏ ra như chưa biết



gì về việc Hài Nhi Thiên Chúa sắp sửa tiếp đón ba vị vương tôn đến tôn thờ, và
toàn thể thế giới ngoại giáo – trong và qua ba vị đại diện ấy – sẽ đến để tôn nhận
và thờ lạy Thiên Chúa chân thật.

Sau khi cùng với Đức Maria sốt sắng dâng lời cám tạ Thiên Chúa, Thánh
Giuse đã thành khẩn mời gọi và yêu cầu hiền thê của Ngài giúp đỡ để tìm biết
thánh ý Thiên Chúa muốn các Ngài tiếp tục sống trong cảnh cơ hàn này, hoặc
nên đi tìm một nơi xứng hợp hơn để giảm bớt phần nào thảm trạng cùng cực
hiện thời. Hơn nữa, vì thiên thần đã báo tin có ba vị vương tôn sắp sửa đến thăm
hang đá, nên Thánh Giuse cũng muốn biết phải lo liệu những gì cần thiết để
nghênh tiếp. Mẹ Thiên Chúa đã làm theo lời thỉnh cầu của Thánh Giuse, mặc dù
Mẹ đã được thông tin chính xác về mọi sự. Vì vâng phục phu quân của mình,
Đức Maria đã nài xin Đấng Cứu Thế ban một dấu chỉ tỏ ra sở nguyện tốt lành
của Người trong vấn đề này.

Một lần nữa, Chúa Hài Nhi lại tỏ cho Hiền Mẫu yêu dấu biết thánh ý Thiên
Chúa muốn các Ngài tiếp tục lưu trú tại hang đá, trong cảnh thiếu thốn tiện nghi
và nghèo khó cùng cực, và hãy tôn thờ những ý định quan phòng của Thiên
Chúa trong vấn đề này. Các Ngài không nên lo lắng về sự kiện ba vị vương tôn
đến kính viếng, bởi vì các vị ấy sẽ nhận ra được sự phú quý và những kho tàng
cao sang của vua Tối Cao, ngay cả trong cảnh nghèo khó cơ hàn. Hơn nữa, các vị
ấy đến chỉ để bái phục và dâng trót tấm lòng cho Hài Nhi Thánh. Đức Maria đã
truyền đạt tất cả các điều ấy lại cho Thánh Giuse. Thánh nhân liền hạ mình suy
phục thánh ý Thiên Chúa và càng thán phục hơn nữa các hoạt động diệu kỳ của
Người.

Thế rồi ba vị vương tôn đã đến và bày tỏ tấm lòng thần phục Hài Nhi Giêsu,
Vua Tối Cao trên mọi vua, trước sự cung chiêm hết sức ngỡ ngàng của Thánh
Giuse. Như trong một cơn xuất thần, Thánh nhân đã được nhìn thấy tất cả
những gì diễn ra giữa ba vị vương tôn và Chúa Hài Nhi. Ngài rất bỡ ngỡ trước



đức khiêm nhượng, lòng sùng mộ và tình yêu mến của ba vị vương tôn. Hơn nữa,
Thánh nhân không thể nào không kinh ngạc trước sự hạ mình, lòng nhân ái và
đại lượng của Chúa Hài Nhi dành cho các vị ấy. Thánh Giuse nhận thấy ơn
thánh đã hoạt động tích cực nơi ba vua, và các vị ấy đã nhận ra sự hiện diện thiên
tính nơi hình hài một phàm nhân bé bỏng. Điều làm cho Thánh Giuse được vô
cùng sung sướng là nhìn thấy Thiên Chúa Nhập Thể của Ngài đã được tôn vinh;
nhưng Ngài cũng rất hoan hỉ vì phúc lành trọng đại đã được trào đổ cho các vị
khách vương giả.”

Sau khi thờ lạy Hài Nghi Cứu Thế và được cảm nghiệm hạnh phúc vì thấy
Người đã dành cho mình một lòng yêu thương, ba vị vương tôn đã chúc mừng
Mẹ Thiên Chúa và Thánh Giuse. Vị nào cũng thèm muốn nhiệm vụ đầy hạnh
phúc của Thánh Giuse, và đã chung vui với Ngài.

Thánh Giuse không nói nhiều, nhưng những lời ít ỏi của Ngài thấm đượm
đầy lửa mến. Các vị vương tôn nhận ra Thánh Giuse rất xứng đáng và biết Ngài
đã chu toàn nhiệm vụ một cách đáng khâm phục bởi vì Ngài rất nhân đức và
thánh thiện.

Khi hiểu ra như vậy và biết Thánh Giuse được diễm phúc chung sống bên
Chúa Cứu Thế và luôn luôn hoan hưởng sự hiện diện của Người, ba vị vương tôn
đã cậy nhờ, nài xin Thánh nhân khẩn nài Vua Tối Cao ban ơn cứu độ cho linh
hồn các vị và thần dân của các vị.

Thánh Giuse hứa với ba vị vương tôn sẽ làm như vậy. Thánh nhân cũng
chung vui với ba vua về hồng phúc được mời gọi đến nhận biết và tôn thờ Thiên
Chúa chân thật. Các vị thông thái hiến dâng lễ vật cho Chúa Hài Nhi, và đáp lại,
Chúa đã ban ơn soi sáng nội tâm cho họ. Ngoài ra, Mẹ Thiên Chúa và Thánh
Giuse còn dành cho các vị những lời nhắn nhủ liên quan đến các mầu nhiệm đức
tin chân thật. Sau đó, ba vua chuẩn bị trở về quê hương.

Sau khi ba vua đã đi khỏi. Thánh Giuse, Đức Maria và Chúa Hài Đồng Giêsu



vẫn lưu lại hang đá. Một lần nữa, Thánh nhân phục lạy tôn thờ Đấng Cứu Thế
với hết lòng khiêm nhượng và cung kính. Khi ấy, Ngài được Thiên Chúa ban
tặng một cơn ngất trí rất cao vời và được cho biết nhiều điều bí nhiệm. Trong
tình trạng cao vời ấy, Thánh nhân được biết những điều Thiên Chúa đã thực
hiện nơi linh hồn của ba vị vương tôn, và trong tương lai sau này, thế giới ngoại
giáo sẽ được nhận biết và tôn thờ Thiên Chúa chân thật.63

Tất cả những điều ấy đã đem lại cho Thánh Giuse một niềm vui hết sức lớn
lao. Sau đó, Thánh nhân đem kể lại những ơn soi sáng và những mặc khải ấy cho
Đức Maria, nhưng thực ra, Mẹ cũng đã biết đầy đủ về những điều ấy rồi. Hai
Ngài cùng cảm tạ Thiên Chúa và trao đổi về sự kiện ba vua đến hang đá kính
viếng. Đức Maria và Thánh Giuse nhận thấy giữa hàng vương công của bao
nhiêu quốc gia, ba vị vương tôn ấy thật diễm phúc, vì các vị đã được nhận biết và
đã đến tôn thờ Thiên Chúa chân thật. Ngay cả dân tộc Do Thái, những người đã
được Thiên Chúa tuyển chọn và ưu đãi, cũng chỉ có một vài mục đồng đã được
đặc ân nhận biết và đã đến thờ lạy Đấng Cứu Thế giáng sinh. Đức Maria và
Thánh Giuse thán phục những hoạt động của Thiên Chúa Tối Cao, rồi cùng
nhau cảm tạ và chúc tụng Người trong mọi sự.

Sau đó, Thánh Giuse mở các lễ vật của ba vua kính tặng Chúa Hài Nhi, và
Ngài hiểu ra ý nghĩa biểu tượng của các lễ vật ấy. Thánh nhân rất vui mừng vì
các lễ vật rất xứng hợp để tôn vinh Thiên Chúa, nhất là nhũ hương là thứ Ngài sẽ
dùng đến mỗi khi tôn thờ Chúa Hài Nhi. Thánh Giuse không màng đến vàng
bạc, vì Ngài rất quý chuộng nhân đức thanh bần. Thánh nhân chỉ giữ lại vừa đủ
để mua sắm những vật dùng thực sự cần thiết; phần còn lại, Ngài gửi tặng những
người nghèo khó và dâng cúng vào Đền Thờ. Khi làm như thế, Thánh Giuse đã
tuân theo thánh ý của Thiên Chúa và hiền thê của Ngài.

Cuộc kính viếng của ba vua đã để lại cho Thánh Giuse một tâm trạng rất vui
tươi. Thỉnh thoảng, Thánh nhân lại cảm tạ Thiên Chúa về chuyến kính viếng ấy,



và cùng với Đức Maria, Ngài đã cầu nguyện tha thiết cho ba vị ấy. Trong thời
gian bốn mươi ngày lưu ngụ tại Bêlem, Thánh Giuse đã được diễm phúc lãnh
nhận nhiều ân sủng và biểu chứng về lòng yêu thương đặc biệt của Thiên Chúa.
Thánh nhân được bồng ẵm và để Chúa Hài Nhi tựa vào lòng Ngài mà ngủ; đáp
lại, Chúa Hài Nhi cũng thường trìu mến bám ghì lấy Thánh nhân.

Có những lúc Hài Nhi Giêsu âu yếm nhìn Thánh Giuse với vẻ mặt rạng ngời
uy nghi thiên tính. Đôi khi Chúa lại rúc sát chiếc đầu nhỏ xíu vào cổ của Thánh
Giuse. Có lần Chúa gật đầu tiếp nhận tất cả những gì Thánh nhân đang thực
hiện vì lòng mến dành cho Người. Ngoài những biểu chứng yêu thương ấy,
Thánh Giuse hạnh phúc lúc nào cũng được lãnh nhận các ân sủng mới, và tâm
hồn Ngài tràn ngập niềm vui. Thánh nhân hoàn toàn được tiêu tan trong tình
yêu Thiên Chúa. Có những lần Thánh Giuse ngất trí rất lâu, và Đức Maria đã
phải giục Thánh nhân dùng bữa để khỏi bị kiệt sức thái quá do mãnh lực tình
yêu. Nếu như Đức Maria không ngỏ ý rõ ràng, có lẽ Thánh Giuse thường không
ăn uống gì cả.

Thánh Giuse muốn tất cả những ai đến kính viếng Chúa Hài Nhi đều được
hiểu biết mọi điều liên quan đến các hoạt động diệu kỳ của Thiên Chúa. Thánh
nhân muốn giúp mọi người nhận biết Thiên Chúa chân thật, để ai nấy cùng ca
ngợi và tôn thờ Người. Thánh nhân tỏ bày những ước vọng ấy cho Đức Maria,
nhưng Mẹ Rất Thánh đã khôn ngoan khuyên Thánh nhân hãy giữ kín những
điều mầu nhiệm của Thiên Chúa. Mẹ Rất Thánh khuyên Ngài chỉ nói cho những
tâm hồn đơn sơ, những người thiện chí tìm đến vì các điều thực sự cần thiết cho
lợi ích của họ. Mẹ còn nói thêm: “Thiên Chúa Nhập Thể của chúng ta sẽ hoạt
động nơi các linh hồn ấy. Người sẽ tỏ tình yêu của Người cho những ai cộng tác
với ơn thánh. Thiên Chúa sẽ soi sáng cho họ vì đó là điều rất đẹp lòng Người. Về
phần chúng ta, tốt nhất chúng ta nên giữ thinh lặng, hãy chiêm ngưỡng, ca ngợi,
cảm tạ và hân hoan. Qua cuộc sống yêu mến và cảm tạ, chúng ta sẽ đền bồi tất cả



những thiếu sót của họ.” Thánh Giuse cám ơn và hoàn toàn nghe theo những lời
hiền thê của Ngài khuyên nhủ. Thánh nhân nhờ Đức Maria để cảm tạ Thiên
Chúa cho xứng đáng, bởi Người là nguồn mạch tối chung của mọi thiện hảo.

Đức Maria và Thánh Giuse tiếp tục đàm đạo về các kỳ công tuyệt vời của
Thiên Chúa, và chiêm ngắm Người đang ngủ giấc an lành dưới hình hài phàm
nhân bên cạnh các Ngài. Hai Ngài thật khổ tâm khi buộc lòng phải đặt Chúa Hài
Nhi nằm trong một máng cỏ. Thánh Giuse chờ Hài Nhi Giêsu tỏ dấu để Mẹ
Thiên Chúa ẵm Người lên, bởi vì như thế sẽ giúp Thánh nhân phần nào cảm
thấy khuây khỏa. Thánh nhân tin, và quả đúng như thế, Chúa Hài Nhi được cảm
hưởng những niềm hạnh phúc tuyệt vời nhất mỗi khi được ở trên vòng tay của
Mẹ Người.

Để đền tạ đức công bình của Cha Trên Trời vì tội lỗi nhân loại, ngay từ độ
tuổi sơ sinh trong cuộc đời, Hài Nhi Giêsu đã muốn hy sinh niềm hạnh phúc ấy.
Có những lần thấy Chúa Hài Nhi nằm trong máng cỏ, Thánh Giuse đã đề nghị
với Đức Maria: “Hỡi hiền thê của tôi, nếu như Đức Nữ cho phép, tôi xin được
bồng Chúa Hài Nhi trên tay tôi, như thế có lẽ sẽ tốt hơn. Khi ấy, Người sẽ không
phải chịu đựng quá nhiều, mà tôi cũng được vui sướng thỏa thuê!”

Trước đề nghị của Thánh Giuse, Mẹ Rất Thánh đã khôn ngoan đáp rằng
chính Chúa Giêsu đã muốn nhận chịu nỗi cơ cực ấy, và Người muốn các Ngài
hãy liên kết với đau khổ của Người bằng sự cảm thương và hy sinh những an ủi
mà các Ngài cảm nghiệm mỗi khi được bồng ẳm Người trên tay.

Thánh Giuse đã khiêm nhượng suy phục thánh ý Thiên Chúa. Thánh nhân
nói với Đức Maria: “Về phần tôi, tôi rất sẵn lòng khước từ niềm vui ấy, nhưng tôi
rất đau đớn khi nhìn thấy Hài Nhi Giêsu của chúng ta trong thảm cảnh này. Tôi
vui mừng nhận chịu tất cả nếu như Chúa Giêsu yêu quý của tôi không còn phải
chịu quá nhiều nông nổi. Nhìn thấy Đấng Cứu Thế của chúng ta phải chịu đựng



đau thương ngay từ độ tuổi non nớt này thực sự là nguyên nhân duy nhất gây
nên đau đớn cho tôi.”

Mẹ Thiên Chúa đã chân thành cảm thông với Thánh Giuse, vì hơn ai hết,
Mẹ tha thiết yêu mến Hài Nhi Giêsu của Mẹ, và còn hơn cả Thánh Giuse, Mẹ
cảm nghiệm nỗi đau đớn vì thảm cảnh ấy. Mẹ an ủi và khích lệ Thánh nhân hãy
quảng đại chịu đựng mọi sự, vì điều ấy rất đẹp lòng Thiên Chúa. Đức Maria ngỏ
lời với Thánh Giuse: “Hỡi Tôn huynh của tôi, Ngài hãy nhìn nhận điều diệu kỳ
là Thiên Chúa đã ban cho chúng ta nỗi đau khổ này giữa những niềm an ủi
thiêng liêng tuyệt vời. Thật vô cùng đau đớn và khốn khổ cho một con tim yêu
mến lúc nào cũng thường xuyên nhìn thấy Chúa Giêsu yêu dấu của mình phải
chịu đau khổ.”

Thánh Giuse đã ứa nước mắt khi nghe Đức Maria nói những lời ấy, và Ngài
thổ lộ: “Hỡi hiền thê của tôi, Đức Nữ ắt hẳn đã biết nỗi cay cực của tôi càng lúc
càng đắng đót. Tôi phải chứng kiến không chỉ đau khổ của Chúa Giêsu yêu dấu,
mà còn cả những khổ đau Đức Nữ đã vì Chúa mà cam chịu. Quả thật, tôi đã
dành cho Đức Nữ một tình yêu thắm thiết vì Đức Nữ là Hiền Mẫu của Chúa
Giêsu và là hiền thê tính trung của tôi, là người đã xin Thiên Chúa ban cho tôi
rất nhiều điều thiện hảo, nhất là trên phương diện ân sủng.

“Hơn nữa, tôi yêu mến Đức Nữ vì lúc nào Đức Nữ cũng dành cho tôi một
tình yêu thánh thiện, và vì Đức Nữ là thụ tạo đầy ân sủng và nhân đức đã được
Thiên Chúa ưu tuyển và sủng ái hơn hết. Do Đó, Đức Nữ biết tôi phải khốn cực
như thế nào khi nhìn thấy một con người dịu hiền và rộng lượng như Đức Nữ
mà phải chịu đựng những gian truân.”

Đức Maria hạ mình xuống khi nghe Thánh Giuse nói như vậy. Mẹ biểu lộ sự
hạnh phúc trước tình cảm và thiện chí của Thánh nhân dành cho Mẹ. Khi thấy
Đức Maria chấp nhận tình yêu của mình, Thánh Giuse rất hạnh phúc, nhưng với
lòng khiêm nhượng, Thánh nhân tự nhận mình bất xứng với điều ấy. Những lời



của Đức Maria đã khích lệ Thánh nhân rất nhiều, và Ngài thầm nhủ: “Nếu Đức
Maria đã chấp nhận tình yêu chân thành của tôi, thì hy vọng Con Chí Thánh của
Đức Nữ, Đấng Cứu Độ của tôi, cũng sẽ chấp nhận như thế. Ôi, thật là sướng vui
khi được nhìn thấy hai Đấng ấy sẵn lòng chấp nhận tình yêu và thiện chí của
tôi!”

63 Muốn hiểu rõ hơn về điều này, độc giả có thể đọc quyển Vita Interna de Gesu. Trong đó, các mầu nhiệm
này được mô tả rõ hơn.



CHƯƠNG 32: Thánh Giuse Cùng Hài Nhi
Giêsu Và Đức Maria Rời Bêlem. Hiến Dâng
Chúa Giêsu Trong Đền Thờ Và Những Ân
Sủng Thánh Giuse Được Lãnh Nhận Tại

Đó

Bốn mươi ngày đã trôi qua kể từ khi Chúa Hài Đồng Giêsu giáng sinh. Đức
Maria đã hiểu rằng Con Chí Thánh của Mẹ muốn được dâng tiến trong Đền
Thờ, hầu làm trọn những điều được Lề Luật qui định. Đêm hôm trước, thiên
thần đã hiện đến và cho Thánh Giuse biết thánh ý Đấng Tối Cao muốn Hài Nhi
Giêsu được chuộc lại giống như các con trẻ khác, bằng việc dâng một món tiền
theo tập tục.

Khi thức dậy, trước tiên Thánh Giuse chúc tụng và cảm tạ Thiên Chúa vì đã
tỏ ra thánh ý của Người, và sau đó, Thánh nhân đem sứ điệp ấy truyền đạt lại
cho hiền thê thánh thiện của Ngài; nhưng thực ra, về phần mình, Đức Maria đã
đượg thông tri về những điều ấy qua ơn soi sáng thần linh rồi. Khi ấy, Đức Maria
và Thánh Giuse quyết định gấp rút rời Bêlem để lên Jerusalem. Các Ngài cảm
thấy nuối tiếc khi phải rời bỏ hang đá, một nơi đã trở nên rất thân thương đối
với các Ngài, bởi vì mầu nhiệm Con Thiên Chúa giáng sinh đã được nên trọn tại
đây, và cũng chính ở nơi này, các Ngài đã được cảm nếm những niềm vui cao



quý khôn lường bên Hài Nhi Giêsu yêu dấu. Tuy nhiện, Đức Maria và Thánh
Giuse cũng được an ủi thật nhiều vì biết rằng Hài Nhi Giêsu từ nay sẽ không
phải sống trong một nơi thiếu thốn cùng cực nữa.

Khi chuẩn bị rời bỏ hang đá, Đức Maria bồng Hài Nhi Giêsu của Mẹ lên và
áp Người sát vào lòng; trong lúc đó, Thánh Giuse vác theo một bao nhỏ đựng
những vật dụng cần thiết. Trước khi lên đường, hai Ngài đến vị trí Đấng Cứu
Thế đã nằm trong những phút giây đồu tiên vừa sau khi giáng sinh để tỏ lòng
tôn kính và cầu nguyện. Các Ngài hát những thánh thi ca ngợi Thiên Chúa Nhập
Thể và nài xin Người ban phúc lành. Sau đó, cùng với Hài Nhi Cứu Thế, và được
ơn thánh của Người nâng đỡ, Đức Maria và Thánh Giuse đã lên đường hướng về
Jerusalem, với một đạo binh thiên thần hộ tống.

Mặc dù trời đang độ đông giá, nhưng hôm ấy, thời tiết lại rất dễ chịu và mát
mẻ,64 vì Đức Maria đã cầu xin để Con Chí Thánh của Mẹ khỏi phải chịu cảnh giá
rét trong cuộc hành trình đầu tiên của Người. Là Hiền Mẫu của Đấng Tạo Hóa,
Đức Maria cũng là Nữ Vương của toàn thể tạo vật. Ước mong muốn có một thời
tiết đừng quá khắc nghiệt để có thể đi lại của Thánh Giuse đã được thỏa nguyện
và làm cho Ngài rất vui mừng.

Trên bước hành trình trắc trở, Đức Maria và Thánh Giuse đã được Đấng
Toàn Thiện – các Ngài đang sở hữu bên mình – ban cho tràn đầy an ủi và hoan
lạc, và hai Ngài không cảm thấy một chút mỏi mệt hoặc chán ngại nào. Các Ngài
còn được chứng kiến rất nhiều điều lạ lùng 65 Thiên Chúa đã thực hiện qua các
thụ tạo, thực vật và động vật. Cây cối nghiêng mình tôn kính Đấng Tạo Hóa,
chim chóc từng đàn tấu lên những khúc nhạc ca ngợi Đấng Chủ Tể. Thánh
Giuse ngỡ ngàng quan sát các dấu lạ, và quay sang nói với Mẹ Thiên Chúa: “Này
hiền thê của tôi, Đức Nữ hãy xem các tạo vật vô giác và các loài vô linh đã cúi
mình để biểu lộ niềm trọng kính sâu thẳm của chúng trước Đấng Tạo Hóa, trong



khi nhân loại là những kẻ được Người giáng thế cứu chuộc thì cứ mải mê trong
cuộc sống vô tâm. Quá ít linh hồn đã nhìn nhận Thiên Chúa!”

Với đôi hàng nước mắt và những tiếng thở than, Thánh Giuse thổn thức:
“Còn chúng ta thật may phúc! Chúng ta diễm phúc không những vì được nhận
biết Thiên Chúa, mà còn được có Người bên cạnh! Chúng ta có nhiệm vụ phải
cảm tạ Thiên Chúa vì những ân sủng và phúc lành cao trọng ấy!” Đáp lại thỉnh
cầu ấy, Đức Maria đã hát lên một khúc ca du dương.

Dọc đường, đôi khi các Ngài cũng dừng chân đây đó, không phải vì mệt
nhọc, nhưng vì Hài Nhi Giêsu thỉnh thoảng muốn được ẵm bồng trên đôi tay
của Thánh Giuse để ban cho Ngài dồi dào ơn an ủi. Vào những lúc ấy, Chúa tỏ ý
muốn của Người cho Mẹ Rất Thánh, và Mẹ lập tức vui vẻ trao Chúa Hài Nhi
cho Thánh Giuse. Trước đó, Thánh nhân vẫn âm thầm khát khao như vậy,
nhưng không tiện ngỏ ý xin Đức Maria hãy nhường đặc ân ấy cho Ngài.

Thánh Giuse chỉ thầm thĩ dâng ước nguyện lên Thiên Chúa là Đấng lúc nào
cũng lắng nghe và chấp nhận những khát vọng tha thiết của Ngài. Hết lòng sốt
sắng thành kính, Thánh Giuse quỳ xuống đón lấy Chúa Hài Nhi từ tay Đức
Maria, rồi ẵm Người vào vòng tay của mình. Khi nựng yêu Chúa Hài Nhi trong
lòng, Thánh Giuse được chan chứa hân hoan và bừng cháy trong lửa mến đến
nỗi dung mạo của Ngài trở nên rực sáng. Đức Maria thường thấy phu quân của
mình trong vẻ rạng rỡ và tuyệt vời như thế.

Thiên Chúa đã ban cho Đức Maria một đặc ân rất trọng là được nhìn thấy
thực trạng của linh hồn Thánh Giuse, một linh hồn tràn đầy công phúc, được tô
điểm bằng các ơn thánh, và Mẹ được cảm nghiệm một niềm an ủi khôn tả. Đức
Maria hết sức vui mừng và cảm tạ Thiên Chúa đã ban cho Mẹ một vị hôn phu
thanh khiết và thánh thiện như thế. Mẹ tâm sự với Thánh Giuse: “Hỡi lương
quân của tôi, ước gì Tôn huynh hiểu biết một linh hồn khi được tô điểm bằng



các nhân đức, được tràn đầy các ân sủng và công trạng thì xinh đẹp như thế nào!
Chắc chắn Tôn huynh sẽ hết sức kinh ngạc!”

Đức Maria tìm cách mô tả vẻ thiện hảo của linh hồn Thánh Giuse, nhưng
không cho Thánh nhân biết linh hồn của Ngài đẹp đẽ như thế. Thánh Giuse
chăm chú lắng nghe mọi lời của Đức Maria rồi đáp lại: “Này hiền thê của tôi, tôi
hết lòng khát khao linh hồn của tôi cũng được nên giống như thế! Vì vậy, tôi xin
Đức Nữ hày nài xin Thiên Chúa ban ơn để linh hồn tôi cuối cùng cũng được nên
giống như vậy.” Lúc ấy, Đức Maria đang liên kết hiến tế của Mẹ với hiến tế của
Chúa Con Chí Thánh để dâng lên Cha Trên Trời. Mẹ đề nghị Thánh Giuse hãy
liên kết với Hài Nhi Giêsu và với Mẹ để cùng chúc tụng và cảm tạ Thiên Chúa
về tất cả những hồng ân và phúc lành Người ban, và Thánh nhân đã kết hợp với
Hai Đấng trong hiến tế và lời cầu nguyện dâng lên Cha Trên Trời.

Thánh Giuse thường yêu cầu Đức Maria cho Ngài biết phải làm những gì để
Thiên Chúa được hài lòng. Đức Maria lúc nào cũng cố gắng để chiều theo ước
vọng của Thánh Giuse bằng nhiều cách. Đáp lại, Thánh nhân cảm thấy Ngài
mang ơn Đức Maria rất sâu đậm, và Thánh nhân càng ngày càng tỏ ra nhiều biểu
chứng về điều ấy.

Đôi bạn thánh vừa đi, vừa hát những thánh thi chúc tụng, vừa chia sẻ với
nhau về lòng nhân lành của Thiên Chúa, hoặc tỏ ra thán phục những kỳ công
của Người. Đức Maria và Thánh Giuse tỏ niềm tri ân Thiên Chúa trong mọi sự
Người đã thực hiện vì lợi ích chung của nhân loại, và cách riêng là để an ủi các
Ngài.

Khi vừa đến Jerusalem, Đức Maria và Thánh Giuse liền chuẩn bị công việc
dâng hiến Hài Nhi Giêsu vào Đền Thờ. Thánh Giuse đi mua cho Mẹ Thiên
Chúa hai chim bồ câu và hai cim cu gáy, ngoài ra, còn dành sẵn năm đồng tiền
để xin chuộc lại Hài Nhi Cứu Thế.

Dịp này làm cho Thánh Giuse càng thán phục hơn nữa về các nhân đức cao



cả của Đức Maria, đặc biệt là nhân đức khiêm nhượng, vì lẽ Đức Maria vừa vô
nhiễm nguyên tội, vừa trinh trắng vẹn tuyền, nhưng lại muốn thụ lãnh nghi thức
thanh tẩy như mọi phụ nữ bình thường khác. Đồng thời, Thánh nhân cũng ngỡ
ngàng trước đức tuân phục đầy khiêm nhượng của Đấng Cứu Thế vì Người
muốn được dâng hiến và được chuộc lại như mọi trẻ nam đầu lòng. Ấn tượng sâu
sắc ây đã ghi đậm vào tâm khảm Thánh Giuse, và suốt đời, Ngài hằng suy đi gẫm
lại về điều ấy. Thánh Giuse lúc nào cũng ghi nhớ những điều Con Thiên Chúa
và Mẹ Rất Thánh của Người đã thực hiện, không những ở hiện tại, mà cả trong
quá khứ trước đó.

Thánh Giuse, Đức Maria và Hài Nhi Cực Thánh tiến vào Đền Thờ. Tại đây,
ba Đấng đã được cụ Simêon và bà tiên tri Anna tiếp đón nồng hậu. Dưới ơn soi
động của Chúa Thánh Thần, cụ Simêon đã tiến ra Đền Thờ để nhìn thấy lời
Thiên Chúa đã hứa với cụ sẽ được nên trọn, tức là trước khi từ giã cuộc đời, cụ sẽ
được diễm phúc tận mắt nhìn thấy Đấng Cứu Độ đã giáng thế.

Sau khi nghi thức thanh tẩy cho Đức Maria được thực hiện theo những qui
định Lề Luật, cụ Simêon đã bồng Hài Nhi Giêsu trên tay để thượng tiến Người
cho Thiên Chúa. Vừa khi ấy, cụ cảm nghiệm một ơn an ủi chứa chan và được
tràn đầy Chúa Thánh Thần. Cụ nhận ra Hài Nhi Giêsu chính là Đấng Cứu Thế,
nên cao giọng reo vui: “Giờ đây, lạy Chúa, theo lời Chúa đã hứa, Chúa có thể cho
tôi tớ Chúa được ra đi bình an.” Cụ Simêon muốn từ giã cõi đời ngay lập tức vì
đã nhận được hồng ân hứa ban.

Thánh Giuse quan sát tất cả một cách tỉ mỉ. Ngài thấy Chúa Hài Nhi chói
ngợp giữa ánh sáng rực rỡ. Khi nhìn thấy như thế, Thánh nhân được đầy an ủi và
xuất thần. Trong quãng thời gian ấy, Thánh nhân được tỏ cho biết về các mầu
nhiệm liên quan đến việc dâng hiến Chúa Hài Nhi. 66

Sau khi Cụ Simêon vui mừng vì đã được nhìn thấy Chúa Hài Nhi và được
bồng ẵm Người trên tay một lúc, Mẹ Thiên Chúa liền xin chuộc lại Hài Nhi



bằng năm đồng bạc, và cụ Simêon đã trao Chúa Hài Nhi lại cho Mẹ Rất Thánh.
Hài Nhi Giêsu tỏ vẻ vui tươi khi lại được nằm gọn trong vòng tay Hiền Mẫu Rất
Thánh. Trong khi đó, Thánh Giuse vẫn chăm chú quan sát những gì đang diễn
ra. Cụ Simêon chúc mừng Mẹ Thiên Chúa về phẩm chức cao trọng và cho biết
Hài Nhi của Mẹ đã được tiền định để nên cớ vấp phạm và chỗi dậy cho nhiều
người; nhiều kẻ sẽ nổi lên chống đối Người, còn trái tin của Mẹ Rất Thánh sẽ bị
một gươm sắc thấu qua.

Thánh Giuse rất đớn đau khi nghe vị tiên tri nói như thế với Đức Maria, bởi
vì Ngài đã phần nào hiểu được lời ấy mang những ẩn ý gì. Thánh nhân cố gắng
đè nén những cảm xúc đâu buồn; tuy nhiên, Ngài đã xúc động mãnh liệt và rơi
nước mắt. Từ đó về sau, lời tiên tri của cụ Simêon đã hằn sâu vào tâm hồng
Thánh Giuse và không bao giờ phai nhòa. Lời ấy lúc nào cũng gây cho Thánh
nhân một nỗi đau triền miên. Tuy nhiên, Mẹ Thiên Chúa đã chịu tác động của
lời ấy còn phũ phàng hơn Thánh Giuse, bởi lẽ tâm trí Mẹ đã hiểu biết và nhìn
thấy từ trước tất cả những gì sẽ xảy đến. Do đó, lưỡi gươm đau thương lúc nào
cũng gắn liền với trái tim trinh vẹn của Mẹ trong suốt cuộc đời của Mẹ.

Bà Tiên Anna cũng trao đổi với Đức Maria và tiên báo về cuộc thương khó
và tử nạn của Chúa Con Chí Thánh. Thánh Giuse chưa hiểu thấu được tất cả
những lời ấy; nếu không, có lẽ Ngài đã chết ngay lập tức vì đau buồn. Thánh
nhân cảm thấy quá đớn đau vì nhưng lời của cụ Simêon đến nỗi Thiên Chúa đã
phải ban ơn đặc biệt để phù trợ Ngài khỏi bị ngất đi. Về phần Đức Maria, Mẹ
chôn chặt nỗi đau thương của Mẹ sâu kín trong tâm hồn.

Mặc dù Đức Maria từ trước đã được biết về các điều ấy một cách đầy đủ và
rõ ràng, nhưng khi cụ Simêon và bà Anna bộc trực nói ra, thì những lời tiên báo
về cuộc thương khó và tử nạn trong tương lai của Con Mẹ lại trở nên một nhát
đâm rất phũ phàng cho Mẹ. Đức Maria không những đã ôm ấp tất cả điều ấy
trong lòng, mà còn lên tiếng ủi an phu quân của Mẹ, như sau này sẽ được tỏ ra.



Thánh Giuse muốn trao đổi chi tiết hơn với Đức Maria về các điều ấy,
nhưng vì còn phải lưu lại Đền Thờ một lúc nữa, nên các Ngài đã đem các lễ vật
được ba vua Đông Phương hiến tặng để dâng cúng cho Đền Thờ. Đức Maria ôm
chặt Hài Nhi Chí Thánh vào lòng và dâng lên Người những tác động yêu mến, tạ
ơn và cảm thương. Mẹ tha thiết xin Hài Nhi Giêsu rộng tình ban ơn an ủi cho
Thánh Giuse đang trong nỗi buồn thương của Ngài. Chúa Hài Nhi đã chấp
thuận lời thỉnh nguyện của Mẹ.

64 Mặc dù thời tiết có phần bớt khắc nghiệt, nhưng đối với một con trẻ như Chúa Giêsu lúc ấy, thì vẫn rất
khó chịu.
65 [Những điều này có vẻ kỳ lạ và hiếm họa, tuy nhiên, chẳng có gì khó xảy ra hơn so với những điều kỳ
diệu khác, chẳng hạn như nước Biển Đỏ tách làm đôi cho dân Israel đi qua, ông Moses dùng gậy đập hòn đá
và nước từ đó đã chảy ra, mana từ trời rơi xuống, bánh và cá hóa nhiều, v.v.. Các linh hồn thánh thiện, như
thánh Francis và thánh Martin de Porres, cũng đã từng thể hiện quyền lực trên các động vật. Sự kiện con
lừa quỳ gối tôn thờ Thánh Thể trong hạnh tích thánh Antôn cho thấy một sự tương tự thú vị. – Lời dịch
giả].
66 Những điều này được giải thích rõ ràng trong quyển Vita Interna de Gesu, Vol. 1.



CHƯƠNG 33: Trở Về Nazareth. Những
Nhân Đức Thánh Giuse Đã Thực Hiện Và
Những Phúc Lành Ngài Đã Được Lãnh

Nhận Trong Cuộc Hành Trình

Mặc dù đã chu toàn tại Đền Thờ mọi điều như qui định, nhưng Đức Maria,
Thánh Giuse và Hài Nhi Thánh vẫn lưu lại Jerusalem thêm một thời gian ngắn.
Đức Maria và Thánh Giuse đến đền thờ Jerusalem và cầu nguyện để tìm biết
thánh ý Thiên Chúa muốn các Ngài quay lại Bêlem hoặc trở về làng quê
Nazareth. Các Ngài đã được cho biết là hãy trở về Nazareth.67 Vào một đêm kia,
khi đang ngủ, Thánh Giuse đã được thiên thần hiện đến và mộng báo về lời
hướng dẫn ấy rất rõ ràng; và đôi bạn thánh một lần nữa lại chuẩn bị lên đường.

Trên một phương diện nào đó, việc trở về Nazareth là điều an ủi cho Thánh
Giuse, bởi Ngài biết rõ, nơi đó, Thánh Gia sẽ có một chỗ cư ngụ tương đối thuận
tiện; và vì thế, Thánh nhân và Đức Maria đều vui mừng về điều ấy. Lúc đó, Đức
Maria đã biết định phận của Thánh Gia và các Ngài phải chịu rất nhiều gian khổ
mới thoát khỏi âm mưu tham độc của vua Herod. Tuy nhiên, vì thây phu quân
của mình đang thanh thản nên Đức Maria vẫn vui tươi và không đề cập với Ngài
về những gì liên quan đến tri thức kín nhiệm mà Mẹ đã biết trước.

Với những tiếng thở than và đôi hàng nước mắt, Thánh Giuse cố gắng giải
thích cho hiền thê rất thánh của Ngài tất cả những gì đã xảy ra với Ngài khi



Thánh Gia còn ở trong Đền Thờ. Thánh nhân kể cho Đức Maria biết những mầu
nhiệm Thiên Chúa đã cho Ngài chiêm niệm, và giãi bày nỗi cay cực của Ngài khi
nghe lời tiên báo của cụ Simêon. Thánh nhân thường lặp đi lặp lại: “Ôi hiền thê
vô tội của tôi, nỗi đau thương của Đức Nữ sẽ kinh khủng lắm sao! Tôi không
biết những gì sẽ xảy đến với tôi trong tương lai, nhưng nếu như phải chứng kiến
những niềm đau khủng khiếp của Đức Nữ, làm sao tâm hồn tôi có sức chịu nổi?”

Khi thốt ra điều ấy, Thánh Giuse đã rưng rưng nức nở. Đức Maria an ủi và
trấn an Thánh nhân đừng quá lo lắng, vì Thiên Chúa luôn bênh đỡ và phù trợ
các Ngài bằng sự chăm sóc quan phòng cũng như bằng ơn thánh của Người. Đức
Maria nói: “Thiên Chúa sẽ ở với chúng ta, và chúng ta sẽ không đầu hàng sự sợ
hãi; chúng ta hãy phó thác tận tuyệt cho thánh ý rất thánh của Thiên Chúa. Hiện
thời, chúng ta hãy vui lên vì chúng ta đã chuộc lại Hài Nhi Giêsu của chúng ta.
Lúc này, Người đang thuộc trọn về chúng ta. Chúng ta có sự hiện diện của
Người và hoan hưởng nét khả ái và dịu ngọt của Người. Chỉ cần nghĩ rằng Hài
Nhi Giêsu ở với chúng ta và thuộc về chúng ta, điều ấy đã đủ sức biến mọi đắng
cay trở nên ngọt ngào.”

Những lời ấy đã làm cho Thánh Giuse được an ủi rất nhiều. Lúc này, Chúa
Giêsu muốn cho Thánh nhân được an ủi hơn nữa qua sự hiện diện thân tình của
Người. Vì thế, Chúa tỏ cho Mẹ Rất Thánh biết Người muốn được trao cho
Thánh nhân. Hết sức hớn hở, Thánh nhân đã đón lấy Chúa Hài Nhi, ôm chặt vào
lòng và kêu lên: “Ôi, Thiên Chúa Nhập Thế! Giờ đây, Chúa thuộc trọn về chúng
con. Chúng con thực ra đã chuộc lại 68 Chúa vì ơn cứu độ mai sau cho toàn thể
nhân loại, nhưng lúc này, chỉ có chúng con là được diễm phúc nhận biết Chúa,
vui mừng trong Chúa và được bồng ẵm Chúa trong vòng tay mà thôi!”

Trong khi Thánh Giuse đang nói những lời ấy, Hài Đồng Giêsu rúc sát vào
người Thánh nhân và cho Ngài cảm nghiệm những niềm vui ngọt ngào của thiên
đàng. Thánh Giuse đứng lặng một lúc như đang xuất thần, linh hồn Ngài ngập



ngụa trong niềm hạnh phúc ứ đầy, vì nói cho cùng, Thánh nhân chẳng phải là
đang được bồng ẵm chính Thiên Chúa trong vòng tay hay sao? Đức Maria cũng
được hạnh phúc khi thấy lương quân của Mẹ được an ủi dạt dào như thế, và Mẹ
đã dâng lời cảm tạ Thiên Chúa.

Lúc ấy, giữa hoan lạc ngất ngây, một lần nữa Thánh Giuse lại được chiêm
ngắm Đấng Cứu Thế Thần Linh. Thánh nhân xúc động nhận ra mình đã được
những ân sủng và phúc lành quá trọng hậu, nên Ngài đã bật khóc. Chúa Hài Nhi
tỏ dấu yêu thương và nói trong tâm hồn Thánh Giuse, cho Thánh nhân hiểu rõ
Người tha thiết yêu mến và rất hài lòng với Ngài.

Khi ấy, Thánh Giuse kêu lên: “Ôi, Đấng Cứu Độ của con, con sẽ lấy gì để báo
đáp lòng nhân lành quá bao la Chúa đã dành cho con? Ôi, thật hạnh phúc cho
con vì được ôm ẵm Chúa giữa vòng tay! Có ai ngờ Chúa lại đoái thương biệt đãi
người tôi tớ đớn hèn nhất của Chúa đây bằng những phúc lành lớn lao nhường
ấy? Khi được bồng Chúa trên tay, cụ Simêon chỉ còn ước ao được chết. Thế thì
con còn tìm gì hoặc ước mong gì nữa. Lạy Thiên Chúa của con, vì con đã được
diễm phúc thường xuyên bồng ẵm Chúa trên tay con và âu yếm Chúa nơi lòng
con? Tuy nhiên, con chưa muốn chết bao lâu con còn được hoan hưởng những
niềm vui do sự hiện diện của Chúa, được sống bên Chúa, được chu cấp cho Chúa
những gì Chúa thiếu thốn và cần thiết. Con còn ước ao gì khác hơn là được yêu
mến Chúa mỗi ngày một hơn, được trung thành phụng sự Chúa, được mời gọi
mọi thụ tạo nhận biết Chúa, yêu mến Chúa và cảm tạ Chúa vì muôn vàn hồng
ân, đặc biệt là Chúa đã nhập thể làm người để cứu chuộc nhân loại chúng con?
Lạy Đấng Cứu Độ của con, con chỉ tìm kiếm, chỉ khát khao và nài xin những
điều ấy mà thôi. Ôi, xin Chúa cho những thỉnh cầu và những ước nguyện rất
chân thành của con được nên hiện thực!”

Lúc ấy, Chúa Hài Nhi vui mừng vì thấy Thánh Giuse bừng cháy lửa yêu mến
và chân thành lưu tâm đến vinh quang của Người cũng như lợi ích của toàn thể



nhân loại! Chúa tỏ dấu hài lòng bằng cách mỉm cười và trìu mến đưa mắt nhìn
Thánh nhân. Tuy nhiên, trong ánh nhìn của Chúa, không chỉ có tình yêu, mà
còn cả uy linh nữa. Lúc ấy, Thánh Giuse càng sôi sục hơn trong tình mến tri ân
đối với Thiên Chúa.

Khi trả Chúa Hài Nhi lại cho Đức Maria, Thánh Giuse kêu lên: “Ôi Đức
Trinh Nữ rất vẹn tuyền, xin đón lấy Người Con của Đức Nữ là Thiên Chúa Làm
Người. Giữa vòng tay rất thanh khiết của Đức Nữ, chắc chắn Chúa luôn được
cảm hưởng những thỏa nguyện lớn lao nhất. Bởi vì Thiên Chúa đã đặc tuyển
Đức Nữ làm Hiền Mẫu, nên chắc hẳn Chúa đã đổ xuống trên Đức Nữ tràn đầy
mọi phúc lành để làm cho Đức Nữ trở nên thiện hảo và thỏa lòng Người; để từ
đó, Thiên Chúa sẽ tìm được trong vòng tay của Đức Nữ một nơi an nghỉ xứng
hợp và thỏa nguyện nhất.” Khi nghe những lời ấy, Mẹ Thiên Chúa liền tự hạ,
nhưng đồng thời, Mẹ cũng xác nhận, như Mẹ vẫn thường lặp lại bài thánh thi
chúc tụng mà lần đầu tiên Mẹ đã hát lên khi đến thăm bà chi họ Elizabeth, tức là
bài ca Magnificat.

Sau khi rời Jerusalem, Đức Maria và Thánh Giuse quyết định trở lại hang đá
tại Bêlem một lần nữa để kính viếng nơi Đấng Cứu Thế đã giáng sinh. Tại đó,
hai Ngài được rất nhiều an ủi và cảm nghiệm một sự tác động mãnh liệt trong
tâm hồn. Rồi từ đó, các Ngài lên đường quay về Nazareth. 69

Trên thực tế, trong suốt cuộc hành trình, Chúa Hài Nhi không hề là gánh
nặng, nhưng là nguồn an ủi và an bình cho Đức Maria và Thánh Giuse. Khi thì
Chúa được Mẹ Rất Thánh nựng ru; khi thì được Thánh Giuse hạnh phúc bồng
ẵm. Dọc đường, Đức Maria và Thánh Giuse được chứng kiến rất nhiều sự lạ diệu
kỳ, thậm chí các thụ tạo vô tri cũng tỏ dấu tôn kính Đấng Tạo Hóa. Chim chóc
bay hộ tống ba Đấng lữ hành thánh thiện, ca vang và bay lượn chung quanh các
Ngài hết sức vui tươi.

Thánh Giuse chú ý quan sát tất cả những gì xảy ra, và trong niềm hạnh phúc



dạt dào, thỉnh thoảng Ngài lại cất lời ca tụng Thiên Chúa. Thánh nhân ngỏ lời
với Đức Maria: “Hỡi Đức Maria, Đức Nữ hãy xem, cuối cùng rồi chúng ta cũng
đang trên đường trở về quê nhà. Ở đó, chúng ta có thể thích thú ngắm nhìn Trẻ
Giêsu của chúng ta trong cảnh êm ấm trọn vẹn, và chúng ta sẽ được thư thái rất
nhiều vì không còn thấy Người trong nông nỗi khổ đau. Chúng ta sẽ sắm sửa
một chỗ tốt đẹp cho Người nghỉ ngơi, những khi Người không ở trên tay của
chúng ta.” Khi nghe những lời ấy, đức Trinh Nữ Rất Thánh chỉ cúi đầu: “Chúng
ta lên đường về Nazareth để làm trọn thánh ý Thiên Chúa, và chúng ta phải luôn
sẵn sàng để thực hiện các chỉ thị của Người. Hơn nữa, Chúa Giêsu của chúng ta
đã nhập thể làm người là để chịu đau khổ, chứ không phải tìm hoan lạc và an
nhàn ở đây. Chúa muốn chúng ta hãy noi gương của Người.”

Thánh Giuse phó thác hoàn toàn cho thánh ý Thiên Chúa và nói với Đức
Maria rằng Ngài sẵn sàng làm trọn bất cứ điều gì phận vụ đòi hỏi. Tuy nhiên,
Thánh nhân vẫn chưa thấu đáo tầm quan trọng tiềm ẩn trong những lời của hiền
thê yêu dấu, và Ngài cũng chưa biết được ý định của Mẹ khi nói lên những lời
ấy. Thực vậy, ngay từ sớm, Đức Maria đã biết các Ngài sẽ phải rời bỏ quê nhà
Nazareth và lánh sang một miền đất xa lạ, và ở đó, Mẹ - cũng như phu quân
Giuse dấu yêu của Mẹ - sẽ phải cam chịu rất nhiều tân toan. Đức Maria lúc nào
cũng thận trọng giữ kín những điều bí nhiệm của Thiên Chúa; vì thế, Mẹ không
giải thích rõ hơn cho Thánh Giuse. Mẹ chờ đợi Thiên Chúa tỏ ra các điều ấy cho
Thánh Giuse, hoặc qua ơn soi sáng trực tiếp, hoặc qua vị thiên thần vẫn thường
xuyên tiếp xúc với Ngài.

Trong lúc đi đường, Thánh Giuse hạnh phúc càng được hoan hỉ nhờ những
thánh thi chúc tụng Đức Maria đã hát lên để tán dương Hài Nhi Chí Thánh của
Mẹ, và tự tâm hồn, Ngài cũng lẩm nhẩm hát theo. Thánh Giuse có lúc đã khóc
lên vì vui sướng; có lúc ngây ngất trong cơn xuất thần; có lúc cảm thấy hoàn
toàn bừng cháy trong tình yêu Thiên Chúa. Những tâm tình tri ân thường dâng



trào trong tâm hồn Thánh nhân, Ngài thường dâng lời cảm tạ vì muôn ơn lành
Đấng Tối Cao đã rộng ban cho hiền thê yêu dấu của Ngài. Đôi khi, Thánh Giuse
cũng cất tiếng hát ca ngợi Thiên Chúa một cách sốt sắng đến độ Đức Maria
cũng phải kinh ngạc và được đầy an ủi.

Dọc đường, dù phải chịu đựng rất nhiều vì giá lạnh và đói khát, nhưng
Thánh Giuse vẫn vui tươi chấp nhận tất cả, và cho dù phải chịu đựng thế nào đi
nữa, lúc này cũng đều trở nên rất dễ dàng. Thánh nhân còn khao khát được chịu
đựng nhiều hơn nữa. Chỉ những đau khổ của Đức Maria và của Hài Nhi Giêsu
mới thực sự làm Thánh Giuse phải phiền não, và lời tiên báo cụ Simêon đã nói
với hiền thê của Ngài, liên quan đến lưỡi gươm sầu khổ, cứ vang vọng mãi trong
tâm trí của Ngài.

Khi về đến làng Nazareth, Đức Maria và Thánh Giuse liền trở về ngôi nhà
bé nhỏ của các Ngài. Tại đó, trong gian phòng nhỏ bé của Đức Maria, hai vị đã
quỳ gối ngay tại nơi mầu nhiệm Nhập Thể rất cao cả đã thành sự và cầu nguyện
cụng Đấng Tạo Hóa, cảm tạ Người đã cho các Ngài trở về bình an. Thánh Giuse
đinh ninh Ngài sẽ được sống ở đây cho đến mãn đời để hoan hưởng cuộc sống
êm đềm bên Chúa Giêsu và Đức Maria. Thánh nhân mau mắn đi dọn dẹp đồ đạc
và sửa dọn chiết nôi trước kia Ngài đã đóng cho Hài Nhi Giêsu. Với tâm trạng
vui vẻ hân hoan, Thánh nhân sắp đặt ngăn nắp các thứ đồ đạc. Tuy nhiên, Ngài
cũng phần nào cảm thấy xót xa khi nghĩ đến cảnh nghèo đã khiến Ngài không
sao thực hiện được cho Chúa Hài Nhi và Mẹ Người mọi điều như ý Ngài muốn;
nhưng cũng như trước kia, Thánh nhân lại xin tuân theo thánh ý Thiên Chúa.

Trong khi Đức Maria thân mật tâm tình với Con Chí Thánh của Mẹ, thì
Thánh Giuse ra ngoài mua các thức cần thiết, một công việc mà lúc nào Thánh
nhân cũng chu toàn với một cung cách rất đẹp lòng Thiên Chúa Nhập Thể. Khi
Thánh nhân đi qua làng, nhiều người đã chặn lại để hỏi thăm về những gì Ngài
đã trải qua tại Bêlem. Thánh Giuse đương nhiên chỉ trả lời tổng quát về những



việc Ngài đã thực hiện như Thiên Chúa đòi hỏi. Nhưng những người kia bắt đầu
chế giễu và cho Ngài là hạng càn dỡ vì liều dẫn bạn mình đi Bêlem trong khi
ngày sinh nở đã gần kề. Họ bảo nhẽ ra Ngài đã phải suy xét đến việc bạn Ngài có
thể sinh con ngay trong thời gian ấy. Thế là Thánh Giuse đành phải nén chịu
thêm một trận khốn khổ. Nhưng với tâm hồn nhẫn nhục, Ngài đã âm thầm chấp
nhận tất cả.

Tệ hơn nữa, một số người bị ma quỷ xui xiểm còn thốt ra những lời nhận
định rất cay nghiệt chống lại Thánh Giuse. Những người này cho rằng thật là
một sai lầm quá lớn khi để cho một thiếu nữ tuyệt vời như Đức Maria đi kết hôn
với mộ người như Thánh Giuse, bởi vì Ngài không biết quan tâm, lại còn để hiền
thê phải đành chịu bao nhiêu nông nỗi. Họ trách mắng Thánh Giuse là hạng
không biết hiền thê của Ngài cao sang như thế nào, và Ngài phải chịu hoàn toàn
trách nhiệm vì thế nào hiền thê của Ngài cũng sẽ chết yểu do chịu quá nhiều
khổ sở.

Những lời nhận xét ấy tựa như muôn vàn lưỡi gươm xuyên thấu tâm hồn đầy
tình yêu của Thánh Giuse, bởi vì Thánh nhân quá biết Ngài hết lòng yêu thương
Đức Maria, hiền thê dấu ái của Ngài, và biết ơn Thiên Chúa vì đã ban Đức Maria
cho Ngài. Thánh nhân cũng biết Ngài đã dành cho Đức Maria trọn vẹn sự quan
tâm và chăm sóc, đúng với phận vụ. Với những người vu cáo ấy, Thánh Giuse chi
đáp lại: “Các bạn bị lầm rồi, tôi thực sự rất quý trọng diễm phúc có được một
người bạn đời cao sang và xứng đáng, nhưng vì cảnh nghèo không cho tôi phục
vụ Đức Maria được như ý, và điều ấy khiến tôi rất đau lòng. Tuy nhiên, lòng
quảng đại của Đức Maria rất bao la; vì thế, Đức Nữ đã bằng lòng với những sự ấy
và không mong ước gì hơn.” Thánh Giuse đã trả lời một cách hết sức điềm tỉnh,
với một thái độ ôn tồn, không chút bực tức, mặc dù chắc chắn Ngài có đủ lý do
để xử sự như thế.

Thiên Chúa đã cho những thử thách và nghịch cảnh ấy xảy ra để Thánh



Giuse có cơ hội thực hành các nhân đức khiêm nhượng, hiền lành, nhẫn nhục và
bác ái. Thánh nhân đã thể hiện các nhân đức ấy một cách quảng đại và vui tươi,
vì biết điều đó rất đẹp lòng Thiên Chúa. Và như thế, Thánh nhân càng được
thêm nhiều ơn thánh và tình yêu hơn nữa. Đức Maria rất vui mừng khi thấy
lương quân của Mẹ thánh thiện và nhân đức như vậy. Mẹ trung thành nài xin
Thiên Chúa phù trợ và ban cho Thánh nhân dồi dào ân sủng và sức mạnh hơn
nữa, nhất là đức ái.

Nhờ những lời cầu nguyện của Đức Maria, tâm hồn Thánh Giuse được bừng
cháy lửa mến yêu và khao khát nhìn thấy Thiên Chúa được mọi người yêu mến.
Thánh nhân thường than thở trong nước mắt: “Ôi Thiên Chúa của con, tại sao
Chúa lại chưa được mọi người yêu mến? Con có thể làm được gì để cộng tác vào
việc dẫn đưa mọi tạo vật đến chỗ nhận biết và yêu mến Chúa? Lẽ nào Chúa là
Đấng Toàn Mỹ, Toàn Thiện, Toàn Ái mà lại không được mọi người yêu mến hay
sao?” Khi thốt lên những lời ấy, Thánh Giuse đã được ngất trí suốt nhiều giờ
đồng hồ, được vui hưởng sự cao quang và hoàn thiện của Thiên Chúa. Thánh
nhân càng ý thức hơn về việc Thiên Chúa đáng được yêu mến. Khi đang bừng
cháy trong ngọn lửa yêu mến thánh thiện, Thánh nhân cho Đức Maria biết Ngài
cảm thấy được thôi thúc phải đi khắp làng xóm để công bố và ca ngợi vinh
quang Thiên Chúa. Đức Maria đã cản ngăn Ngài lại: “Chúng tay hãy nhân danh
mọi người mà ngợi khen Thiên Chúa.”

Hai vị đồng thanh ca ngợi Thiên Chúa, và nhờ đó, Thánh Giuse cảm thấy
phần nào được thanh thản. Ngài nói với Đức Maria: “Hỡi Hiền Thê của tôi!
Nguyện chúc Đức Nữ luôn được chúc phúc vì đã yêu mến Thiên Chúa nồng nàn
như thế! Đức Nữ dâng lên Thiên Chúa những gì xứng đáng với Người thật là
một việc chính đáng. Ước chi Đức Nữ luôn luôn yêu mến Thiên Chúa hơn mãi,
và qua đó mà đền bồi cho bao linh hồn không yêu mến Người. Đức Nữ cũng hãy
thay tôi mà yêu mến Thiên Chúa, bởi vì Đức Nữ có một con tim với khả năng



yêu mến bao la, trong khi con tim yêu mến của tôi quá nghèo nàn, khả năng quá
èo uột.”

Trái tim Đức Maria thực sự đã bị tiêu hao vì tình yêu. Khi chăm chú nhìn
Đức Nữ, Thánh Giuse nhận ra dung mạo của Mẹ tươi thắm và rạng rỡ, sáng láng
hơn mọi tinh tú, hơn nữa, còn khơi dậy một tình yêu Thiên Chúa thắm thiết
trong tâm hồn của Ngài. Khi nhìn thấy Thánh Giuse sốt sắng như thế, Đức
Maria đã trao Chúa Hài Nhi vào lòng Ngài. Thánh Giuse ghì sát Chúa Hài Nhi
vào lòng, và con tim đói khát tình yêu của Ngài đã tìm được sự no thỏa tràn đầy.

Thánh Giuse cũng thường nghỉ ngơi đang khi được bồng ẵm Hài Nhi Giêsu
trong lòng. Khi nhìn thấy hình ảnh ấy, Đức Maria biết Chúa Hài Nhi rất sung
sướng khi được ở trong lòng Thánh Giuse. Đức Maria nhận ra linh hồn vị hôn
phu của Mẹ rất mạnh sức nhờ được tiếp xúc với Thiên Chúa khả ái, được hoan
hưởng niềm bình an và ngọt ngào thiên đàng.

67 Thánh Luca đã viết: “Và khi đã chu toàn mọi điều Lề Luật Chúa dạy, các Ngài đã quay về xứ Galilê, về
thành của mình là Nazareth” (Lc 2:39).
68 Độc giả nên cẩn thận lưu ý điểm này, vì hành vi chuộc lại Trẻ Giêsu không phải là một việc chuộc lại
đích thực. Không thể có một sự chuộc lại thực sự ở đây, bởi vì Chúa Giêsu đã tự hiến để nhận lấy tư cách
của nhân loại và làm đại diện cho nhân loại để phụng sự Thiên Chúa. Vì thế, Đức Maria và Thánh Giuse đã
chuộc lại trẻ Giêsu là để nuôi nấng Đấng Của Lễ phổ quát, Đấng một ngày kia sẽ tự hiến trên bàn thờ thập
giá.
69 Sau khi hoàn tất việc dâng Con vào Đền Thờ, các Ngài đã trở lại Bêlem, và liền sau đó quay về Nazareth.
Sự kiện này được nói kỹ hơn trong quyển Vita Interna de Gesu.
[Edw. H. Thompson đã đưa ra nhiều lý do để giải thích vì sao các Ngài đã thực hiện những điều này, Life of
St. Joseph, Burns Oates, 1888. – Lời dịch giả].



CHƯƠNG 34: Trên Bước Đường Lưu Lạc
Xứ Người

Được sống nơi làng quê Nazareth, Thánh Giuse cảm thấy rất mãn nguyện,
nhưng khi hay tin về cuộc bách hại và những sắc lệnh do tiểu vương Herod gian
hùng công bố, Thánh nhân hết sức phiền não và hoang mang, không biết làm
cách nào để thoát khỏi những ác lệnh ấy. Tuy nhiên, Thánh Giuse vững tin
Thiên Chúa sẽ đặc biệt lo liệu cho Ngài trong cơn thử thách nghiệt ngã. Thánh
nhân đem vấn đề bàn với Đức Maria, hiền thê của Ngài. Đức Maria đã an ủi và
khích lệ Ngài đừng lo lắng, nhưng hãy tuyệt đối suy phục mọi an bài của Thiên
Chúa.

Lời đó đã làm Thánh Giuse cảm thấy phần nào thanh thản. Ban đêm, thiên
thần lại hiện đến và truyền cho Thánh nhân mau đem Chúa Hài Nhi và Mẹ
Người lánh sang Ai Cập, và lưu lại đó cho đến khi nhận được tin báo hồi
hương.70 Thiên thần cho biết rõ là ác vương Herod đang hằn học, quyết tâm sát
hại Hài Nhi cho bằng được. Khi thức giấc, Thánh Giuse hết sức lo buồn vì thiên
thần đã xác nhận cuộc bách hại của vua Herod. Trong cơn quẫn bách, Thánh
nhân vội vã đến gặp và buồn bã báo cho Đức Maria biết những gì thiên thần đã
truyền cho Ngài.

Đức Maria tuyệt đối suy phục và phó thác vào Thiên Chúa. Thánh Giuse
cũng thế, Ngài hoàn toàn tuân theo lệnh truyền đã được lãnh nhận. Nghĩ đến
những gì Chúa Hài Nhi và Mẹ Người sắp phải chịu đựng, Thánh Giuse cảm thấy



hết sức đau lòng. Vì thế, Thánh nhân tâm sự với Đức Maria: “Hỡi hiền thê của
tôi, có ai ngờ vừa mới chân ướt chân ráo về đến quê nhà, chúng ta lại lâm vào
một cơn hoạn nạn kinh hoàng đến nỗi một lần nữa đành phải lên đường; hơn
nữa, lại đang lúc thời tiết khắc nghiệt và phải lánh sang xứ lạ quê người như thế
này?

“Ôi, chắc có lẽ vì tôi đã cộng tác chẳng ra gì với những phúc lành và ân sủng
của Thiên Chúa, thành ra nông nỗi này mới ập xuống trên chúng ta. Bản thân
tôi vui lòng chấp nhận, nhưng khi nghĩ đến những gì Hài Nhi Giêsu và Đức Nữ,
hiền thê yêu dấu của tôi, sẽ phải gánh chịu – Ôi, chỉ nghĩ đến đó mà thôi cũng
đủ khiến tâm hồn của tôi phải vỡ ra tan nát!”

Đức Trinh Nữ Rất Thánh đã lựa lời trấn an Thánh Giuse bằng cách cho Ngài
biết Mẹ cảm thấy rất hạnh phúc mỗi khi được chịu đau khổ, bởi vì nhờ đó, Mẹ
sẽ chu toàn thánh ý Thiên Chúa. Đức Maria thừa nhận Mẹ cảm thấy rất đau
buồn vì các đau khổ đang chờ đợi Hài Nhi Giêsu của Mẹ, nhưng dù sao đi nữa,
mọi người đều phải vâng theo thánh ý Thiên Chúa. Đức Maria còn nói: “Trước
đây, chẳng phải có lần tôi đã nói với Tôn huynh rằng Đấng Cứu Thế xuống trần
gian là để chịu đau khổ, chứ không phải để hưởng an nhàn hay sao? Thật là một
diễm phúc vĩ đại khi được thông phần những đau khổ của Chúa Cứu Thế, vậy
chúng ta hãy ca ngợi và tạ ơn Thiên Chúa về điều ấy.”

Đang lo buồn ảo não, Thánh Giuse liền được nguôi ngoai rất nhiều nhờ
những lời của Đức Maria. Thánh nhân vội vã thu dọn những thứ cần thiết vào
một gói nhỏ để vác đi. Đức Maria mang theo một ít khăn tả cho Chúa Hài Nhi
và một vài vật dùng Mẹ cho là rất cần thiết. Sau khi đã tôn thờ Hài Nhi Giêsu
đang ngủ say, các Ngài vội vã lên đường.

Vì là những người trốn chạy thực sự, nên Đức Maria và Thánh Giuse đã lẻn
đi giữa đêm tối; các Ngài rảo bước rất nhanh, vì Thánh Giuse cảm thấy sợ hãi.
Thánh nhân không biết nên theo lộ trình nào để trốn sang Ai Cập, 71 vì thế, Ngài



hoàn toàn phó thác cho Thiên Chúa Quan Phòng. Hợp lời với Đức Maria, Ngài
kêu xin Thiên Chúa ban ơn phù trợ. Hiền Mẫu Rất Thánh tuyệt đối phó thác
cho Chúa Hài Nhi, Đâng đang được Mẹ nựng ru âu yếm trong lòng.

Thánh Giuse dường như bỡ ngỡ hơn bao giờ hết khi Ngài nghĩ đến điều lạ
lùng là Thiên Chúa Quan Phòng sao lại để Con Một Người phải chịu lụy ác lệnh
của một tiểu vương thế gian, đến độ phải trốn chạy cuộc bách hại bạo tàn của ác
vương kiêu căng vô đạo ấy. Trong lúc đi đường, Thánh nhân đã đem điều ấy thổ
lộ với hiền thê của Ngài.

Đức Maria đã giải đáp rất khôn khéo và giúp Thánh Giuse hiểu thấu vấn đề.
Mẹ cho Thánh nhân nhận ra rằng nhờ đó các Ngài mới có cơ hội thực hành các
nhân đức vâng phục, phó thác và nhẫn nhục giữa đau khổ. Với những lời của
Đức Maria, Thánh Giuse đã được mạnh sức rất nhiều, và do đó, Ngài đã thực thi
các nhân đức một cách quảng đại. Thánh nhân tâm sự: “Hỡi hiền thê của tôi! Tôi
tin Đấng Cứu Thế của chúng ta muốn nêu cho thế gian những tấm gương nhân
đức sáng ngời, bởi vì vừa mới sinh ra mà Người đã làm như thế. Ôi, chúng ta thật
diễm phúc vì được vào số những người đầu tiên được theo bước và noi gương
của Người!”

Nhờ đó, Thánh Giuse đã được nhẫn nại hơn. Lý tưởng lúc nào cũng sáng tỏ
trước mắt Thánh nhân. Hướng về Chúa Hài Nhi Giêsu, Thánh nhân cầu nguyện:
“Lạy Đấng Cứu Thế dấu yêu của con, Chúa là Đấng hướng dẫn chúng con trên
con đường an toàn đưa về quê trời! Chúa là mô phạm mọi nhân đức! Xin ban
cho con biết noi theo gương Chúa một cách trọn hảo và học được tri thức chân
thật tại trường học của Chúa. Chúa là Thiên Chúa của toàn thế giới! Chúa là Vua
Tối Cao! Thế mà Chúa lại chịu lụy một ác vương vô đạo và phải trốn chạy giữa
bao gian truân đau khổ! Vậy con là gì mà lại thở than? Ôi, sẽ không bao giờ! Con
xin suy phục tất cả những gì Chúa đã an bài; con muốn bước theo chân Chúa;
con xin phó thác hoàn toàn cho thánh ý Chúa.”



Khi ấy, Thánh Giuse giãi bày những ước vọng thao thức trong tâm hồn của
Ngài cho Thiên Chúa Nhập Thể. Thánh nhân thân thưa: “Ôi, Chúa Giêsu của
con, Chúa biết con khát khao biết bao cho Chúa được mọi người nhận biết và
yêu mến, thế mà con lại nhìn thấy Chúa bị bách hại, đến độ cả mạng sống cũng
bị đe dọa. Con mong ước làm hết khả năng của con để che chở Chúa khỏi phải
đau khổ, thế nhưng, lạy Chúa Giêsu của lòng con, tâm hồn con tràn ngập đắng
cay khi nhìn thấy chúa, một Hài Nhi bé bỏng, mà phải trốn chạy giữa những đau
khổ vì giá rét và thiếu thốn. Ôi, lạy Đấng Cứu Độ của con! Nếu như ngay từ độ
tuổi sơ sinh mà chúa đã phải chịu đựng thế này, thì mai sau, Chúa sẽ còn khổ sở
đến đâu? Làm sao tâm hồn con có thể chịu thấu khi nhìn thấy Chúa khổ đau
cùng khốn thế này?”

Khi nói đến đó, Thánh Giuse nức nở ngậm ngùi. Chúa Hài Nhi liền tỏ cho
Mẹ Rất Thánh biết Người muốn được bồng ẵm trên vòng tay của Thánh Giuse.
Thánh nhân cảm thấy được an ủi rất nhiều vì Chúa Hài Nhi đã cảm thông cho
tâm hồn Ngài, đã khích lệ và tăng thêm sức mạnh cho Ngài. Thánh nhân được
thêm lòng mến yêu Chúa Giêsu và khát khao chịu đau khổ vì Người.

Được bổng ẵm Hài Nhi Giêsu khi đi đường như thế, Thánh Giuse cảm thấy
được đầy ủi an. Ngài kêu lên: “Ôi, số phận của tôi diễm phúc biết bao vì tôi được
bồng ẵm Đấng Tạo Hóa, Chủ Tể càn khôn, trong vòng tay của tôi! Hỡi tất cả các
thiên thần trên trời – tôi không ganh tị với hạnh phúc của các ngài nữa đâu. Các
ngài được hưởng kiến Thiên Chúa, còn tôi thì có Thiên Chúa Nhập Thể ở ngay
tại đây, trong vòng tay của tôi, và được ấp yêu Người vào lòng tôi!”

Không những tinh thần được an ủi, Thánh Giuse còn được cảm thấy như
đang bay trên những đôi cánh. Thánh nhân tiết lộ điều ấy và hỏi hiền thê của
Ngài có phải Hài Nhi Giêsu cũng đang thực hiện những điều như thế nơi Mẹ
hay không. Đức Maria đã vui vẻ trả lời: “Tôn huynh đã quá biết Thiên Chúa và
Đấng rộng lượng ban ơn cho hết mọi người. Vậy Tôn huynh có thể tin rằng



Thiên Chúa sẽ càng quảng đại hơn nữa đối với tôi là nữ tì hèn mọn nhất của
Người, bởi lẽ Người đã thương kén chọn tôi làm Hiền Mẫu của Người.” Thánh
Giuse rất vui mừng khi nghe Đức Maria nói như thế. Thật vậy, Thánh Giuse
nghĩ rằng một đầy tớ vô dụng, không đáng lãnh nhận bất kỳ ân sủng hoặc phúc
lành nào như Ngài mà còn được ban cho cảm hưởng một niềm vui dạt dào như
thế, thì Đức Maria – nhờ Hài Nhi Chí Thánh, Con của Mẹ - nhất định đã được
cảm hưởng một niềm hoan lạc còn mênh mang đến đâu.

Vào khoảng này trong năm, thời tiết rất khắc nghiệt, vì thế Thánh Gia phải
vô cùng gian khổ trên đường hành trình. Nhiều khi các Đấng buộc phải nghỉ
đêm giữa chốn đồng không hiu quạnh. Vì thiết tha yêu mến Chúa Giêsu và Đức
Maria, nên Thánh Giuse cảm thấy vô cùng xót xa. Thánh nhân nghĩ cách dùng
tấm áo choàng của Ngài để làm một kiểu lều tạm, và các Đấng đã qua đêm dưới
chiếc lều che chở ấy. Tuy nhiên, Đức Maria và Thánh Giuse chỉ nghỉ ngơi đôi
chút; thời gian còn lại, hai Ngài hát các thánh vịnh chúc tụng Thiên Chúa, Đấng
đang hiện diện giữa các Ngài, và chiêm ngắm sự cao cả, nét xinh đẹp và lòng
nhân lành của Người.

Mặc dù thường xuyên phải lạnh cóng vì thời tiết giá rét và không có phương
tiện sưởi ấm, nhưng vì có ơn an ủi của Thiên Chúa quan phòng, nên các Ngài
dường như không còn chịu đựng gì nữa. Đức Maria và Thánh Giuse chia sẻ với
nhau về tình yêu thương vô biên Thiên Chúa dành cho nhân loại, và thế là tâm
hồn được bừng lên lửa mến, truyền sức nóng cho toàn thân, khiến các Ngài cảm
thấy ấm áp hơn cả ở bên một lò lửa. Thánh Giuse và Đức Maria cùng nhau cảm
tạ Thiên Chúa, Đấng đã dành cho các Ngài một tình yêu cá biệt.

Thánh Gia còn phải chịu đói khát, nhiều ngày không có gì để lót dạ. Trên
vùng bình nguyên này, rất hiếm khi gặp được rau cỏ. Tuy nhiên, nhờ hoạt động
của lòng nhân lành Thiên Chúa, những thứ rau cỏ ở đây lại rất ngon lành. Đôi
khi các Ngài cũng tìm được nước uống từ một hốc đá nào đó. Đức Maria và



Thánh Giuse đã đón nhận tất cả với một tâm hồn quảng đại – vâng, phải nói là
rất hân hoan – bởi vì các Ngài chỉ cần nghĩ đến Hài Nhi Giêsu bên cạnh là mọi
sự đều trở nên dễ dàng.

Nhiều khi, Thánh Gia phải vượt qua những vùng đất phủ đầy băng tuyết, 72

làm tăng thêm nỗi khổ thống của các Ngài. Những lúc ấy, Thiên Chúa đã ban ơn
nâng đỡ bằng cách sai thiên thần đến phù trợ, và nhờ đó, các Ngài đã bảo toàn
được sức lực. Đức Maria và Thánh Giuse ngạc nhiên trước sự lo liệu ân cần của
Thiên Chúa dành cho các Ngài trong những nhu cầu cấp thiết, khi không thể
tìm được sự giúp đỡ của nhân loại. Thánh Gia thường gặp cảnh thiết thốn lương
thực và đói khát; Thiên Chúa đã cho điều ấy xảy ra để thử thách lòng nhẫn nại,
phó thác và đức tin của các Ngài, nhưng sau đó, Người lại ban cho các Ngài
những cảm giác thỏa thuê, như thể đã được ăn uống no đầy. Đôi bạn thánh cảm
tạ Thiên Chúa về tất cả những ơn lành Người đã ban cũng như về tất cả những gì
Người đã tha phép để các Ngài phải chịu đựng.

Vì rất quan tâm đến việc che chở cho Hài Nhi Giêsu khỏi bị giá lạnh, nên
mỗi khi Đức Maria bồng ẵm Chúa trên tay, Thánh Giuse thường yêu cầu hiền
thê hãy để ý xem Chúa đang ấm áp hoặc đang lạnh cóng. Đức Maria đã vâng
theo yêu cầu của vị hôn phu thánh thiện, và để an ủi Thánh nhân, Mẹ cho Ngài
biết chúa Hài Nhi vẫn được quấn phủ đầy đủ và ấm áp. Nhưng thỉnh thoảng, Hài
Nhi Thiên Chúa vẫn cóng lạnh – vì chính Người muốn như thế - và khi ấy, vì
vâng lời, Đức Maria cũng cho Thánh Giuse biết điều đó. Thánh nhân rất xót xa
ngậm ngùi vì Ngài không sao liệu được một đống lửa để sưởi ấm cho Chúa.

Lúc ấy, Chúa Hài Nhi cho Hiền Mẫu biết Người muốn được trao vào vòng
tay của Thánh Giuse để an ủi Thánh nhân. Thánh Giuse sốt sắng đón lấy Chúa
Hài Nhi và muốn truyền hết sức nóng của thân thể Ngài sang cho Chúa để xua
tan những cảm giác lạnh lẽo của Người. Quả thật, Hài Nhi Giêsu đã đáp ứng ước
nguyện của Thánh Giuse, Người hấp thụ sức nóng từ ngọn lửa tình yêu đang



bừng cháy trong tâm hồn Thánh nhân. Thánh nhân cảm thấy rất thỏa nguyện,
và cùng với Đức Maria, Ngài dâng lời cảm tạ Thiên Chúa.

Có những ngày Thánh Gia cũng đến được một ngôi làng nào đó vào lúc chập
tối. Từ khi vượt qua biên giới Ai Cập, trong những trường hợp như vậy, Đức
Maria và Thánh Giuse quyết định tìm chỗ trọ, chứ không qua đêm giữa đồng
hoang. Những lần ấy, Thánh Giuse cũng phải chịu đựng rất nhiều vì thái độ hỗn
hào và thô lỗ của chủ nhân các quán trọ. Những người này trước tiên thường
ngắm nghía vẻ diễm lệ, thùy mị và khả ái của Mẹ Thiên Chúa; rồi sau đó, quay
sang trách cứ Thánh Giuse là thiếu khôn ngoan và không biết suy xét vì đã liều
lĩnh dẫn người vợ hiền mảnh mai vượt đường xa dặm thẳm để đến lãnh thổ này
vào một thời điểm khắc nghiệt trong năm.

Họ cũng trách mắng Thánh Giuse là dân lang bạt bụi đời và cư xử với Ngài
một cách khinh thị, cộc cằn. Thánh Giuse chỉ im lặng, không ta thán nửa lời.
Thánh nhân nhẫn nhục chịu đựng, dâng mọi sự lên Thiên Chúa với một tâm
tình yêu mến, và than thở trong lòng: “Ôi Thiên Chúa của con, Chúa thấu hiểu
tất cả. Chúa biết vì sao con phải lưu lạc thế này – chỉ vì Chúa đã muốn như vậy.
Con vui mừng khi bản thân con bị ngược đãi, nhưng ước chi Chúa Giêsu và hiền
thê yêu dấu của con được người ta kính trọng xứng đáng.”

Tuy nhiên, sau khi đã vào quán trọ, Thánh Giuse liền thổ lộ tất cả nỗi cay
đắng của Ngài cho Đức Maria: “Hỡi hiền thê của tôi! Những lời trách móc tôi đã
nghe tựa hồ như muôn vàn lưỡi gươm đâm phập vào trái tim tôi, bởi lẽ tất cả
những gì người ta nói quả thật đều rất chí lý; tôi đã đưa Đức Nữ vượt đường xa
dặm thẳm khiến Đức Nữ phải chịu đựng quá nhiều nông nỗi. Quả thật, điều ấy
chứng tỏ tôi là kẻ vô tâm, không biết cảm thương thể trạng yếu ớt của Đức Nữ.
Tuy nhiên, bổn phận của tôi là phải tuân theo định lệnh của Thiên Chúa. Chính
Thiên Chúa đã truyền như thế, và nhờ vậy mà tôi mới tìm được một chút an ủi
giữa những ưu tư ngập tràn. Nhờ suy phục thánh ý Thiên Chúa mà tôi mới cảm



thấy dễ chịu đôi phần. Đức Nữ thử nghĩ xem người ta sẽ nói thế nào và sẽ cư xử
với tôi thế nào nếu như họ biết Đức Nữ thực sự là ai và Hài Nhi mà Đức Nữ
đang bồng ẳm thực sự là ai? Chắc chắn, họ sẽ tra tay giết tôi ngay lập tức!”

Một lần nữa Đức Maria lại an ủi và giúp Thánh Giuse thêm nhẫn nại. Mẹ
Thiên Chúa mời gọi Thánh nhân hãy vui mừng, ngay cả trong cơn bách hại, vì
Thiên Chúa đã cho phép xảy ra như vậy để thử luyện và cho Ngài cơ hội lập
thêm công phúc. Thiên Chúa rất hài lòng với thái độ suy phục chấp nhận tất cả
của Thánh Giuse và đã đổ tràn đầy công phúc cho đầy tớ trung tín của Người.

Mỗi khi Thánh Gia ghé vào một ngôi làng nào để tìm nơi trọ, Thánh Giuse
thường xin Hài Nhi Giêsu đoái thương soi sáng cho dân cư ở đó biết đón nhận
phúc lành của Thiên Chúa. Đó là cách Thánh nhân thực thi nhân đức yêu thương
đồng loại trên bước đường tha hương. Kìa, Chúa Hài Nhi đang ghé qua các địa
phương để ban phúc lành của Người cho các cư dân, nhất là những bệnh nhân,
mặc dù họ không biết các phúc lành ấy từ đâu mà ra.

Thánh Giuse bao giờ cũng dành một tình cảm đặc biệt cho các bệnh nhân và
những người hấp hối. Thánh nhân dâng những lời khẩn nguyện sốt sắng nhất
lên Chúa Giêsu dấu yêu của Ngài để cầu cho họ. Trong thời gian Thánh Gia
phiêu bạc giữa những miền đất vô đạo, Thánh Giuse thường van xin Chúa Hài
Nhi phục hồi sức khỏe cho những người yếu bệnh, hy vọng nếu còn thời gian,
những người ấy sẽ biết cải thiện và đón nhận đức tin chân chính mà Chúa Giêsu
đã xuống thế để rao giảng.

Địch thù hỏa ngục điên cuồng giận dữ vì nhận ra hắn đã bị tước đoạt nhiều
quyền lực và không sao tiếp cận được Thánh Giuse để quấy phá như dự tính.
Thần lực Thiên Chúa đã kiềm chế Satan từ đằng xa và làm cho hắn suy yếu thảm
hại; hắn càng cuồng nộ hơn nữa vì không biết nguyên do tại đâu. Tuy nhiên, hẵn
vẫn không hoàn toàn từ bỏ những mưu đồ muốn làm Thánh Giuse phải khốn



khổ; và Thiên Chúa nhiều lần đã tha phép cho hắn, để Thánh nhân có cơ hội lập
thêm nhiều công trạng.

Ma quỷ đã được phép làm khốn đốn Thánh Giuse như thế này. Mỗi khi
Thánh gia ghé vào một thành hoặc một làng nào, ma quỷ thường kích động
những kẻ xấu xa nhất ở đó đối xử với Thánh Giuse rất độc địa. Mưu đồ này bề
ngoài xem ra rất thành công, tại nhiều nơi, Thánh Giuse phải chịu những ngược
đãi rất tàn bạo. Xảy ra là tại một vài nơi, Thánh Giuse đành buộc lòng phải ra đi,
vì không những họ lăng mạ xỉ vả, mà ngay một miếng bánh nhỏ để ăn cho đỡ
đói họ cũng khước từ Ngài.

Với thái độ can trường chấp nhận tất cả, Thánh Giuse đã làm cho ma quỷ
thêm phần hoang mang và đành phải tháo lui. Tuy nhiên, Satan không chịu
ngưng hẳn các cuộc quấy phá. Hắn âm mưu thực hiện một cuộc tấn công hung
hãn hơn để chống lại Thánh nhân, và chờ thời cơ thuận tiện để ra tay.

Nhiều lần, các vị lữ hành thánh thiện lâm cảnh quẫn bách vì lạnh lẽo và đói
khát, vừa thiếu thốn lương thực, vừa không sao tìm được một nơi trú chân, đã
đành phải ẩn thân trong những hang đá gần đó. Lúc ấy, Đức Maria đặt Hài Nhi
Thiên Chúa xuống nền đất, trên tấm áo choàng được gấp nhỏ của Thánh Giuse,
và rồi hai Ngài cùng quỳ gối để tôn thờ Chúa.

Chúa Hài Nhi đưa mắt trìu mến và âu yếm nhìn Đức Maria rà Thánh Giuse.
Còn hai vị thì chiêm ngắm thánh nhan thần linh của Chúa, thánh nhan đã làm
cho các vị say đắm và cảm hưởng những hoan lạc tinh thần rất cao khiết; đồng
thời, trí năng được hiểu biết những mầu nhiệm rất cao sâu, đồng thời thân xác
cũng được khỏe khoắn và mạnh mẽ. Sau đó, Đức Maria và Thánh Giuse cùng
nhau ca ngợi và cảm tạ Thiên Chúa vì những ân huệ và những an ủi ấy, rồi lại
đưa Chúa Hài Nhi tiếp tục cuộc hành trình. Trong lúc Đức Maria hát lên những
bản thánh ca chúc tụng, Thánh Giuse thổn thức vì niềm hạnh phúc thuần khiết
chứa chan trong tâm hồn của Ngài.



Trên bước đường lưu lạc, còn một điều nữa đã khiến Thánh Giuse hết sức
đau lòng. Đó là Thánh nhân thường kinh ngạc vì tiếng khóc não nuột của Chúa
Hài Nhi. Lúc đầu, Ngài tưởng Chúa khóc có lẽ là vì những gian truân thân xác
Người phải chịu do thời tiết giá lạnh. Thánh nhân chưa nhận thức được rằng,
mặc dù Hài Nhi Giêsu đã phải khổ sở rất nhiều vì lạnh giá trong các trường hợp
ấy, nhưng những giọt nước mắt của Chúa đúng ra là vì tội lỗi nhân gian.

Nhưng dù sao, Thánh Giuse vẫn cảm thấy nao lòng, và Ngài đã thổn thức,
nhất là khi thấy Đức Maria cũng rơi lệ chứa chan. Vì vậy, Đức Maria đã cho vị
hôn phu thánh đức biết rõ Mẹ và Chúa Hài Nhi đã khóc là vì tội lỗi loài người
hằng xúc phạm đến Cha Trên Trời, và Mẹ mời gọi Thánh nhân hãy hòa tan
nước mắt của Ngài với những giọt nước mắt của Hài Nhi Giêsu mà hiến dâng
lên Cha Hằng Hữu để nài xin ơn hoán cải cho các tội nhân. Thánh Giuse đã cảm
tạ Đức Maria về lời chỉ giáo; và sau đó, Ngài đã sốt sắng làm theo, với đôi hàng
nước mắt giàn giụa. Một lần nữa, Đức Maria lại dịu dàng nói rằng Mẹ muốn
dâng tất cả những lời chúc tụng và cảm tạ của Thánh nhân lên Thiên Chúa, vì tất
cả những điều ấy phải được qui hướng về một mình Thiên Chúa là Đấng ban
phát và là nguồn mạch mọi sự tốt lành. Và Thánh Giuse đã hợp với hiền thê của
Ngài để dâng lời tán dương và cảm tạ Thiên Chúa.

70 Muốn biết vì sao Thánh Gia lại khởi hành từ Nazareth, chứ không phải từ Bêlem, như người ta thường
nghĩ, xin xem quyển Vita Interna de Gesu, P. 298, note 1.
71 Thánh Giuse muốn tránh con đường chính dẫn đến Ai Cập.
72 Cuộc hành trình diễn ra vào mùa đông. Mùa đông thường kéo dài từ giữa tháng Mười Hai cho đến cuối
tháng Hai. “Trong thời gian này, suốt ngày, trời đổ tuyết rất dày. Vì vậy trong mùa đông, những con đường
trở nên rất xấu và việc đi lại rất nguy hiểm, nhất là ở miền núi, vì các ngọn núi đều bị phủ đầy tuyết và thời
tiết rất lạnh giá.” Cornelius Ryan, Evangeli (Phần Mở Đầu).



CHƯƠNG 35: Đến Ai Cập

Sau khi đã trải qua muôn vàn gian nan khốn khó, Hài Nhi Giêsu, Đức Maria và
Thánh Giuse cũng vào được nước Ai Cập. Thánh Giuse lo ngại không dám ghé
vào một thành nào của nước Ai Cập để định cư vì nghĩ đến cảnh gian truân đang
chờ đợi Chúa Hài Nhi và hiền thê của Ngài ở đó. Thánh nhân lo ngại những cư
dân ở đây, vừa man di vừa vô đạo, sẽ ngược đãi Hài Nhi Giêsu và Mẹ Người. Vì
thế, Thánh nhân đã sốt sắng khẩn cầu cùng Thiên Chúa: “Lạy Thiên Chúa của
con, xin thương đừng bao giờ để Con Một chúa và Mẹ Thánh của Người phải
chịu ngược đãi. Xin Chúa hãy đoái đến con, này đây con sẵn lòng đón nhận mọi
sự trên mình con, chỉ mong sao cho hai Đấng đừng phải chịu những sự thù
nghịch. Lạy Thiên Chúa của con, xin đừng để hai Đấng vô tội, rất mực nhân đức
và tràn đầy công trạng ấy phải chịu đối xử tệ bạc. Con là đầy tớ vô dụng và đớn
hèn, con đáng chịu mọi sự khốn khó. Vì thế, xin Chúa đừng để những sự ấy xảy
đến với hai Đấng, nhưng chỉ xảy đến cho một mình con.”

Thánh Giuse đã thân thưa về điều ấy và nhiều điều khác nữa với Thiên
Chúa. Thánh nhân cũng thổ lộ những nỗi ưu tư của Ngài với Đức Maria, nhưng
Mẹ Rất Thánh đã trấn an Ngài: “Hỡi Đức Giuse, xin Tôn huynh đừng sợ hãi bởi
vì chúng ta đã có Thiên Chúa ở bên cạnh chúng ta, và chúng ta phải tín thác nơi
Người. Chính Thiên Chúa đã sai chúng ta đến đây, vì thế, Người sẽ lo liệu cho
chúng ta. Từ trước đến nay, Thiên Chúa vẫn tỏ lòng quảng đại và ân cần với
chúng ta. Chúng ta nhận thấy Thiên Chúa vẫn luôn trọn tình quan tâm đến



chúng ta. Vậy tại sao chúng ta lại phải lo lắng? Thiên Chúa ở với chúng ta, như
thế là quá đủ cho chúng ta an tâm trong mọi hoàn cảnh và mọi hiểm nguy.”

Những lời của Đức Maria đã đem lại ơn thánh và sự can đảm cho Thánh
Giuse. Thế là các Ngài lại lên đường hướng về thành. Khi Thánh Gia vào thành,
các ngẫu thần đang được cư dân mù tối ở đây phụng thờ liền ngã nhào xuống
đất. 73 Sự kiện này tạo nên tình trạng xôn xao nơi dân chúng, vì không ai biết
điều gì đã gây ra như thế. Làm sao họ có thể biết được chính Thiên Chúa chân
thật đã hủy diệt lũ tà thần giả trá khi Người tiến vào thánh phố của họ?

Với quyết tâm muốn bách hại Thánh Giuse và hiền thê của Ngài, ma quỷ đã
âm mưu làm khốn Thánh Gia khi các Ngài đến gần thành phố. Hắn hả hê khi
nghĩ đến thắng lợi do những cuộc tấn công nham hiểm, nhưng rồi hắn bỗng
chưng hửng và hết sức hoảng hốt vì nhận ra một thần lực đang trấn áp hắn và
nhìn thấy các tà thần bị đổ nhào xuống đất; vì thế, hắn đành cuống cuồng tháo
chạy. Satan nghiến răng cuồng nộ, và sau đó cố sức xúi bẩy nhiều người chống
đối Thánh Gia, nhưng vẫn không sao làm hại được các Đấng. Dân thành làm sao
có thể tin được những con người nghèo khó, hèn mọn và ẩn dật này lại là nguyên
cớ làm các thần minh của họ đổ nhào.

Thánh Giuse đã phải chấp nhận một số bất nhã và ngược đãi. Tuy nhiên,
cũng có một số đông dân chúng tâm tính hiền lành và biết cảm thương đã đến
bênh vực Đức Maria và Thánh Giuse. Những người này mời đôi bạn thánh lưu
lại ở đây, và bảo đảm các Ngài sẽ tìm được một kế sinh nhai. Họ nói như thế với
tấm lòng cảm thông sâu xa dành cho Đức Maria sau khi đã nhận ra vẻ diễm lệ,
nét khả ái và thùy mị của Mẹ. Hầu như mọi người đều khao khát số phận của
Thánh Giuse vì Ngài thường xuyên được sống bên cạnh Đức Maria. Tuy nhiên,
trong những người ấy, không một ai có ác tâm muốn giật Đức Maria xa khỏi
Thánh Giuse, cũng không ai có một tâm tưởng bất xứng nào đối với Mẹ. Mọi



người đều ngưỡng mộ và vui mừng khi gặp được một nhân vật khôn ngoan, xinh
đẹp và thùy mị như thế.

Thánh Giuse nhẫn nhục chịu đựng những thái độ bất xứng của một số kẻ
côn đồ, nhưng cũng nhận được thiện chí của những người tốt lành, những người
vì có thiện cảm đặc biệt với hiền thê của Ngài nên cũng đối xử thân thiện với
Ngài. Thánh nhân vui mừng vì các ngẫu thần bị đổ nhào xuống đất khi Chúa
Hài Nhi tiến vào thành phố! Điều ấy làm cho Thánh nhân hy vọng đã đến lúc
đất nước vô đạo này sẽ được tôn thờ Thiên Chúa chân thật. Khi Thánh Giuse đề
cập niềm xác tín ấy với Đức Maria, Mẹ Rất Thánh cũng sáng suốt xác nhận như
vậy, và hai Ngài cùng cảm tạ Thiên Chúa.

Đức Maria và Thánh Giuse lê bước đã nhiều giờ giữa thành phố nhưng vẫn
không biết nên trọ ở đâu. Thực ra, các Ngài muốn tìm một chỗ thật cô tịch để
được yên tĩnh, nhưng không sao tìm được một nơi thích hợp. Tình yêu dành cho
Chúa Hài Nhi và Đức Maria đã bắt đầu khiến Thánh Giuse cảm thấy bồn chồn.
Điều này làm Ngài nhớ lại thảm cảnh không tìm được nhà trọ tại Bêlem, mặc dù
ở đó, Ngài có bà con và những người quen biết.

Hướng nhìn lên Chúa, Thánh Giuse đã khẩn khoản van xin Người phù trợ
trong cơn quẫn bách cùng cực. Thánh nhân cầu nguyện: “Ôi Thiên Chúa của
con, ngay giữa những người tin Chúa và những người thân thuộc của con, con
vẫn không sao tìm được một chỗ trú thân. Vậy con sẽ mong gì từ những người
man di và không tin Chúa ở đây? Con cần sự phù trợ của Chúa. Ôi, lạy Chúa!
Xin Chúa lo liệu giúp con là đầy tớ của Chúa, để con có thể đưa Con Một Chúa
và Mẹ Rất Thánh của Người, hai Đấng mà Chúa đã đặt dưới sự chăm sóc của
con, đến được một nơi an toàn.”

Thiên Chúa đã nhậm lời thỉnh cầu của Thánh Giuse. Thiên Chúa sắp xếp
cho một người kia gặp thấy Thánh Gia, và được nét dịu hiền và vẻ diễm lệ vô
song của Mẹ Thiên Chúa cảm hóa. Vì cảm mến Đức Maria, ông ta đã tình



nguyện tìm cho Thánh Gia một nơi cư ngụ. Người đàn ông này tìm được một
ngôi nhà nhỏ ở khu vực ngoại vi thành phố, nơi Thánh Gia có thể sống rất an
tĩnh.

Mặc dù chung quanh khu vực ấy toàn những người theo tà đạo, nhưng
Thánh Giuse đã được tiếp đón nồng hậu, và Ngài đã thàn khẩn xin Thiên Chúa
trả ơn cho họ. Sau khi vào nhà, Thánh Giuse, Đức Trinh Nữ Rất Thành và Hài
Nhi Giêsu nghỉ ngơi một lúc và cảm tạ Thiên Chúa vì đã lo liệu cho Thánh Gia
đến được nơi này, giữa những người láng giềng tốt lành, tuy rất nghèo khó. Vì cả
thành phố vẫn còn xôn xao về sự kiện các thần minh bị hủy diệt, nên Thánh Gia
phải sống ẩn khuất. Trong đêm đầu tiên, Thánh Giuse vẫn chưa dám ra khỏi nhà
để đi mua lương thực. Thánh nhân nói với Đức Maria: “Này Đức Maria, chúng ta
phải làm gì để kiếm cho được những thứ cần thiết? Tôi không thể ra khỏi nhà
đang lúc dân thành náo động như thế này. Tôi nghĩ tốt nhất là chúng ta hãy cứ
mai ẩn như thế này cho đến khi tình hình lắng dịu dần dần. Nếu như người ta
nhìn thấy tôi lúc này, không biết họ sẽ đối xử với tôi thế nào?”

Đức Maria lại khíc lệ Thánh Giuse hãy quảng đại chấp nhận mọi sự vì lòng
yêu mến Chúa Cứu Thế, Đấng sẽ chịu đựng muôn vàn khổ đau vì phần rỗi nhân
loại. Lúc ấy, Thánh Giuse đã được can đảm và hân hoan chấp nhận thử thách.
Tuy nhiên, Thánh nhân rất xúc động mỗi khi nghĩ đến cảnh nghèo đang trĩu
nặng trên Ngài, khiến Con Thiên Chúa và Mẹ Chí Thánh của Người phải sống
trong điều kiện thiếu thốn, trong khi Ngài đành bất lực không thể giúp đỡ. Nhìn
mái nhà trơ trụi, Thánh nhân thở dài, rồi lại tự nhủ: “Thôi đành vậy, dù sao chỗ
này vẫn chưa bệ rạc cho bằng hang đá Bêlem. Ở đây, ít ra chúng ta cũng còn
được sống trong nhà! Hơn nữa, vì Thiên Chúa đã muốn như vậy, nên tôi cũng
phải tuân theo.

“Con Thiên Chúa đã vui lòng tự hạ đến sống ở đây, thì nhất định toi cũng
sẵn lòng lưu lại chốn này. Nếu như hoàn cảnh chỉ ảnh hưởng đến tôi, thì chắc



chắn tôi sẽ vui lòng với những gì Thiên Chúa đã định cho tôi, nhưng vì Chúa
Giêsu và Đức Nữ cũng phải chịu đựng, thật quá tội nghiệp. Tuy nhiên, vì Thiên
Chúa đã để xảy ra như thế, thì tôi cũng phải vui lòng tuân theo.”Thánh Giuse đã
tự an ủi như vậy.

Đức Maria và Thánh Giuse dùng hầu hết thời giờ ban đêm để ca ngợi Thiên
Chúa và chiêm ngắm vẻ phương phi hấp dẫn của Hài Nhi Giêsu yêu dấu. Điều
này đem lại rất nhiều an ủi và làm cho tâm hồn các Ngài tràn ngập hân hoan.
Hai Ngài chỉ chợp mắt một chặp trên nền đất, vì chẳng có vật dụng nào cả. Tấm
áo choàng của Thánh Giuse lại được trải làm nệm cho Chúa Hài Nhi.

Sáng hôm sau, sau khi đã hát thánh vịnh chúc tụng Thiên Chúa, Thánh
Giuse lấy can đảm để đi lên phố. Đức Maria cho Thánh nhân biết việc ấy rất đẹp
lòng Chúa Giêsu. Rời căn nhà nhỏ bé, Thánh nhân lên phố để khất thực. Thánh
nhân đã kiếm được khá dễ dàng, vì gặp được một số người biết cảm thông và sẵn
lòng biếu tặng Ngài những thức cần thiết. Tất cả điều đó đã được Thiên Chúa
tiền định như vậy để an ủi đầy tớ trung thành của Người. Mặc dù sống giữa một
dân tộc ngoại đạo, nhưng Thánh Giuse đã gặp được những tấm lòng nhân ái là
điều mà trước kia Ngài không sao tìm thấy giữa những người bà con thân thuộc.
Sau khi đã kiếm đủ những của ăn cần thiết, Thánh Giuse trở về và kể lại cho Đức
Maria tất cả những gì đã xảy ra. Đức Maria cảm thấy thư thái, và hai Ngài cùng
bày tỏ niềm tri ân đối với ơn quan phòng của Thiên Chúa một lần nữa đã rộng
lượng phù trợ cho các Ngài.

Thánh Giuse nói với Đức Maria: “Hỡi Hiền Thê của tôi! Tôi thực lòng tin
rằng chúng ta có thể sống được tại thành phố này, mặc dù nơi đây là một chốn
ngoại đạo. Ở đây, tôi tin chúng ta còn tìm được nhiều cơ hội để sống hơn là tại
Bêlem.” Mẹ Thiên Chúa đã nhân những lời ấy mà chúc tụng lòng nhân lành đại
lượng của Thiên Chúa, và Mẹ trả lời cho Thánh Giuse: “Ở đây, chúng ta có thể
nhìn thấy bằng chứng sự ân cần cá biệt của Thiên Chúa dành cho chúng ta. Mặc



dù chúng ta sống trong một miền đất xa lạ, nhưng Thiên Chúa vẫn chu cấp cho
chúng ta tất cả những gì chúng ta cần thiết.”

Đức Maria và Thánh Giuse lại trao đổi với nhau về hạnh phúc của các linh
hồn luôn biết tìm đến nương ẩn nơi Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh, bởi vì
Thiên Chúa không bao giờ để những ai tin tưởng nơi Người phải bẽ bàng. Các
Ngài chiêm ngắm Hài Nhi Giêsu bấy giờ đang tỏ vẻ rất vui tươi. Thánh Giuse để
ý và nhận thấy Chúa Hài Nhi xem ra vui tươi lạ thường mỗi khi Thánh Gia lâm
cảnh túng thiếu trầm trọng và hết nhẵn lương thực. Mặc dù còn rất nhỏ, nhưng
Hài Nhi Giêsu đã tỏ ra an tâm trong cảnh cơ hàn, điều này làm Thánh Giuse
nhận ra Chúa rất quý chuộng nhân đức khó nghèo, và do đó, Ngài đã nỗ lực noi
theo tấm gương của Chúa Hài Nhi và hết lòng mộ mến nhân đức này. Nhờ vậy,
Thánh nhân cũng tìm thấy niềm vui trong cảnh thiếu thốn phương diện vật
chất.

Lúc nào Thánh Giuse củng quan tâm đến ơn hoán cải cho các tội nhân.
Thánh nhân thành khẩn nài xin Thiên Chúa dủ lòng thương xót các tội nhận
mỗi khi Ngài gặp họ trong khu vực xóm ngõ của Ngài. Thánh nhân thường kiên
trì cầu nguyện cho đến khi điều thỉnh cầu được nhậm lời. Vì thế, trong hoàn
cảnh lúc ấy, khi đang sống giữa những người không biết Chúa, Thánh Giuse
càng nỗ lực minh chứng đức ái của Ngài đối với đồng loại. Ngài khát khao cho
mọi người đều tôn nhận Thiên Chúa chân thật!

Nghĩ đến những người đang sống chung quanh, họ là một dân tộc ngoại đạo
mù tối, không một ai nhận biết Thiên Chúa chân thật, huống nửa là thờ phượng
Người, Thánh Giuse đã giàn giụa nước mắt và tâm hồn Ngài đã xúc động qua
những tiếng thở dài.

Thánh Giuse hết lòng lo toan cho công cuộc hoán cải đất nước tăm tối này.
Thánh nhân hợp lời cầu nguyện với Mẹ Thiên Chúa, và những lời kinh của hai
Ngài đã lan bay đến tận trời cao. Các Ngài vững lòng tin tưởng những điều khẩn



nguyện ấy sẽ được nhậm lời. Do đó, Thánh Giuse đã tâm sự với hiền thê của
Ngài: “Hỡi Đức Maria, tôi vững tin Thiên Chúa sẽ quảng đại ban phát ân sủng
của Người cho dân tộc này. Hài Nhi Giêsu sẽ lưu lại ở đây trong bao lâu, nào ai
biết được? Nếu như vừa mới vào thành mà Chúa đã làm cho các ngẫu tượng ngã
nhào xuống đất, thì chúng ta có thể trông đợi Người sẽ tuôn đổ cho đất nước
này những phúc lành lớn lao hơn nữa bằng sự hiện diện thường xuyên của
Người! Hy vọng ấy an ủi và khích lệ tôi tiếp tục khẩn cầu. Vì Thiên Chúa ban
thưởng rất quảng đại cho mọi công việc được lảm vì lòng mến Người, kể cả
những việc nhỏ mọn nhất, thì nhất định Người sẽ rộng lượng đền đáp cho
những ai đã dành cho Người một nơi nương náu. Ở đây có nhiều người thiện chí
đã quảng tâm giúp đỡ và thực sự cảm thông với hoàn cảnh nghèo khó của chúng
ta.”

Mẹ Thiên Chúa vui vẻ lắng nghe những lời của Thánh Giuse, rồi trìu mến và
khôn ngoan tán đồng quan điểm của Ngài. Điều đó làm cho Thánh Giuse rất
mãn nguyện. Được phấn khởi, Thánh nhân nói với Đức Maria: “Này Đức Nữ,
sau khi người ta nhìn thấy cuộc sống của chúng ta và được nghe những lời của
Đức Nữ, nhất định họ sẽ ngưỡng mộ và ước mong được kết thân với Đức Nữ.
Những người láng giềng của Đức Nữ sẽ muốn làm quen với Đức Nử, và các nhân
đức của Đức Nữ lập tức sẽ được khắp nơi thán phục.

“Tôi tin chắc điều ấy thế nào cũng xảy đến, và trong đức tin thiện hảo, Đức
Nữ sẽ có dịp soi lối chỉ đường cho những ai tìm đến với Đức Nữ; rồi đến lượt họ,
họ cũng chỉ đường soi lối cho nhiều người khác nữa. Cứ như thế, chúng ta sẽ có
dịp tạo phúc cho các linh hồn Thiên Chúa gửi đến cho chúng ta. Chính Thiên
Chúa sẽ thực hiện điều ấy để mọi người được soi sáng và hiểu biết về Thiên
Chúa chân thật. Về phần tôi, quả thật tôi quá hèn mọn và không thể tự mình đưa
ra được một lời khuyên hoặc đề nghị tốt lành nào cả. Tuy nhiên, tôi vững tâm hy
vọng sẽ đến lúc những người tình cờ tiếp xúc với tôi cũng sẽ nhận biết Thiên



Chúa chân thật và tìm đến nương cậy nơi Người, bởi lẽ tôi hy vọng Thiên Chúa
sẽ giúp tôi làm được điều ấy và sẽ ban cho những lời của tôi có sức mạnh thâm
nhập vào các tâm hồn.”

Mẹ Thiên Chúa bảo đảm với Thánh Giuse rằng ơn phù trợ của Thiên Chúa
sẽ ở với Ngài trong mọi công việc Ngài làm, và điều ấy đã làm cho Thánh nhân
cảm thấy rất sung sướng. Hơn nữa, điều ấy còn làm cho những tình cảm Thánh
nhân đang được hưởng trong thời gian mới đến đất nước Ai Cập này càng ngày
càng trở nên mạnh mẽ hơn. Nói cho cùng, niềm an ủi trọn vẹn của Thánh Giuse
là công cuộc truyền bá ngày càng sâu rộng hơn về sự hiểu biết và yêu mến Thiên
Chúa, nên lòng Thánh nhân khát khao cho mọi người được hoán cải cũng ngày
càng gia tăng mãnh liệt. Niềm khát khao ấy là sự phát triển lô-gic của tri thức –
mà Thiên Chúa đã ban cho Thánh Giuse – về lòng đại lượng khôn lường của
Người đã tỏ ra cho thế gian khi sai Con Một Người đến cứu độ nó.

73 Về việc các ngẫu thần bị đổ nhào, xin xem quyển Vita Interna di Gesu, p. 305, note 1, và p. 328, note 1;
xem thêm Lepicier, De Sancto Joseph, pp. 125, 128.
[Một số người cho rằng Thánh Gia có lẽ đã đến thành Heliopolis, tức là tên Hy lạp và La tinh của thành phố
On, thủ phủ của miền Hạ Ai Cập và là đền chính tòa của thần Ra, tức là thần Mặt Trời. Vị trí hiện nay của
miền ấy là làng Mataryeh (Steinmueller and Sullivan, Cath. Bibl. Ency., Old and New Testaments, 1956, p.
454. Thompson cho rằng (op. cit., p. 304) trong đền thờ thần Ra có đến 365 bức tượng của rất nhiều thần
minh khác nhau. Nơi này chắc không liên quan gì đến thành phố Baalbek ở Syria, có người cho rằng trước
kia cũng mang tên Heliopolis (Cath. Ency., Vol. II), vì những đền thờ chính yếu ở đây mãi đến thế kỷ II mới
có. – Lời dịch giả].



CHƯƠNG 36: Lưu Ngụ Ở Ai Cập

Sau khi đã sắp xếp đồ đạc trong căn nhà bé nhỏ cho ngăn nắp, Thánh Giuse liền
đi tìm một công việc phù hợp để bảo đảm sinh nhai cho Chúa Hài Nhi và Mẹ
Rất Thánh của Người. Trước tiên, Thánh nhân tham vấn Đức Maria để biết
thánh ý Thiên Chúa muốn Ngài tiếp tục với nghề mộc, hoặc phải dấn thân vào
một nghề khác. Đức Maria đã cho Thánh Giuse biết Thiên Chúa muốn Ngài
tiếp tục hành nghề chuyên môn của Ngài, và Thánh nhân đã vui lòng vâng theo.
Thánh nhân đã đi đây đó để mượn một số đồ nghề, bởi vì Ngài không còn gì hết.
Đôi khi Ngài cũng thành công, nhưng trong một số trường hợp, Ngài đã bị
người ta từ chối thẳng thừng.

Thiên Chúa tha phép cho điều đó xảy ra để đầy tớ của Người có dịp thực
hành nhân đức nhẫn nhục và phó thác. Thực vậy, mỗi khi ước muốn điều gì
nhưng bị khước từ, Thánh Giuse thường hạ mình thẳm sâu và tin rằng nguyên
nhân chính yếu là vì sự bất xứng của Ngài. Tuy nhiên, với lòng khiêm nhượng
hiền lành, Thánh nhân vẫn kiên trì nài xin cho đến khi nhận được điều Ngài ước
muốn. Thánh nhân sẵn lòng phục vụ tất cả những ai muốn thuê mướn Ngài làm
việc. Thánh nhân nói họ có thể yêu cầu bất cứ việc gì, miễn là trong khả năng,
thì nhất định Ngài sẽ sẵn sàng phục vụ. Nhờ cung cách khiêm tốn và lịch thiệp,
Thánh Giuse đã nhận được sự cảm thông của nhiều người.

Sau đó, Thánh Giuse cần mẫn bắt tay vào công việc. Thánh nhân lúc nào
cũng có nhiều việc làm, bởi vì là một người thợ lành nghề, nhưng Ngài lại để
khách hàng tự nguyện trả công và không bao giờ càu nhàu. Những lần nhận



được tiền công không xứng với công việc, trong tinh thần bác ái, Thánh nhân
vẫn đón nhận và chân thành cảm ơn khách hàng, đến nỗi bề ngoài cứ tưởng
Ngài vừa nhận được quà tặng của họ.

Dần dần Thánh Giuse đã làm đầy đủ các vật dụng cần thiết cho Hài Nhi
Giêsu và Đức Maria, cũng như các đồ nghề cho công việc của Ngài. Thánh nhân
chỉ phải chi tiêu rất ít để mua lương thực, vì những người láng giềng tốt bụng
thường đem đến của này thức nọ biếu xén cho Thánh Gia. Đức Maria bận bịu
với các đồ thủ công, những việc Thánh Giuse hoặc những người hàng xóm mang
đến nhờ vả Mẹ. Các phụ nữ láng giềng đua nhau đem việc đến cho Đức Maria,
không phải vì cần những món đồ ấy cho bằng để tìm dịp gặp gỡ và nói chuyện
với Mẹ. Thanh danh, duyên dáng và nhân đức của Đức Maria được khắp làng
xóm biết đến. Người ta cứ ca tụng mãi về vẻ dễ thương và sức lôi cuốn của Hài
Nhi Con Mẹ. Những ai có dịp nhìn thấy trẻ Giêsu đều được thu hút đến chỗ say
mến Người; đồng thời, họ còn thèm ước số phận của Đức Maria vì sinh được
một người con như thế.

Mặc dù vẫn tiếp đón những người xóm ngõ đến viếng thăm, nhưng Đức
Maria trao đổi rất vắn gọn với họ, và những lời của Mẹ đã thấm nhập vào tâm
hồn các phụ nữ ấy. Khi ra về, lòng họ được tràn đầy an ủi và cảm thấy tiếc nuối.
Họ rất khao khát được trở lại để chuyện vãn với Đức Maria và được chiêm ngắm
Người Con khả ái có một vẻ đẹp và sức lôi cuốn đến kinh ngạc của Mẹ.

Mặc dù họ thực sự là những người ngoại đạo, nhưng uy linh Hài Nhi Giêsu
đã bắt đầu hiện diện trong tâm hồn của họ, và họ đã dành cho Người một lòng
yêu mến và kính trọng. Tuy còn thơ ấu, nhưng Giêsu có những nét đặc trưng
không thể tìmthấy ở nơi các trẻ khác. Dù vẫn có đầy đủ những đặc điểm tươi vui
và đáng yêu của một con trẻ, nhưng thần thái của Hài Nhi Giêsu giãi sáng uy
linh, khiến người ta phải tôn kính.

Mặc dù rất nghèo nàn, nhưng Thánh Giuse vẫn chia sẻ cho những người



túng đói. Mẹ Thiên Chúa đã khích lệ Thánh nhân hãy làm như thế, nhất là mỗi
khi Ngài nhận được tiền công cho những món đồ. Tương tự, Đức Maria cũng
chia sẻ cho anh chị em cùng quẫn những phần tiền công từ các món đồ thủ công
Mẹ đã làm được. Thánh Giuse rất tận tụy với công việc, nhưng không bao giờ
xao lãng các giờ cầu nguyện; Ngài thường xuyên cùng Đức Maria dâng lời chúc
tụng Thiên Chúa.

Đôi khi quá nhọc nhằn vì công việc, lúc trở vào nhà, Thánh nhân thường tỏ
cho Đức Maria biết điều ấy. Mẹ liền trao Hài Nhi Giêsu vào vòng tay của Thánh
nhân theo như ước muốn của Chúa. Với tâm hồn hết sức khiêm nhượng, Thánh
Giuse sung sướng đón lấy và bồng ẵm Chúa Giêsu. Khi ấy, Thánh nhân được
tiếp nhận một nhiệm lực và một nhiệt huyết mới, trong khi linh hồn Ngài được
chứa chan niềm vui và an ủi. Thánh Giuse cũng nhận được những cử chỉ trìu
mến của Hài Nhi Giêsu, và được xuất thần trong hoan lạc. Ngây ngất trong thần
lực của tình yêu, Thánh nhân ghì chặt Chúa Hài Nhi vào lòng và hôn kính, trước
tiên là đôi bàn chân bé bỏng, và sau đó là ngực Chúa, trong lúc Hài Nhi Giêsu thì
tỏ vẻ sung sướng tươi cười vì những cử chỉ yêu mến nồng nàn của Thánh Giuse.

Nhiều khi, Thánh Giuse đột nhiên trao lại Hài Nhi Giêsu cho Đức Maria vì
cường lực tình yêu và hạnh phúc trong tâm hồn của Ngài khi ấy quá trào tràn.
Trong những lần ấy, Thánh nhân thường than thở với Chúa Hài Nhi: “Ôi Chúa
Giêsu, xin cho con một trái tim lớn lao hơn nữa để có thể chứa được những an ủi
ngập lút và những sự cao cả tuyệt vời của tình yêu Chúa!”

Thỉnh thoảng, Thánh Giuse tình cờ về đến nhà và gặp Đức Maria đang nựng
ru Chúa Hài Nhi trong vòng tay của Mẹ, và Chúa Giêsu đã tỏ dấu muốn đến với
Thánh Giuse khi Thánh nhân đưa mắt nhìn Người. Đức Maria liền trao Con Trẻ
cho vị lương quân của Mẹ. Trong niềm hạnh phúc chất ngất, Thánh nhân được
ngất trí đang lúc than thở với Chúa Hài Nhi: “Ôi Chúa Giêsu, tình yêu của con!
Tại sao Chúa lại dành những ân huệ bao la như thế này cho một kẻ phàm hèn



như con? Chúa hạ cố đến với con mỗi khi con nài xin Chúa đã là một ơn trọng
hậu lắm rồi, thế mà chính Chúa lại tự ngỏ ý muốn đến với con – ôi, thực là một
đại ân không sao ngờ được. Lạy Thiên Chúa chí tôn cực trọng, con biết lấy gì để
đền đáp Chúa đây? Thôi, ít ra con cũng xin phó trót mình cho cho Chúa. Xin
Chúa hãy xử với con theo ý Chúa, vì con đã thuộc trọn về Chúa.” Khi Thánh
Giuse còn đang thân thưa những lời như thế, Chúa Hài Nhi đưa mắt nhìn Thánh
nhân và mỉm cười, tỏ dấu thỏa nguyện với những lời bộc bạch của Ngài.

Vì Hài Nhi Giêsu cần có một chiếc giường nhỏ để nghỉ ngơi êm ấm, nên
Thánh Giuse đã đóng cho Người một chiếc. Mỗi khi bận bịu chuẩn bị các bữa
ăn, Đức Maria thường đặt Chúa Hài Nhi vào giường và để gần bên mình. Ở đó,
vừa làm việc, Mẹ có thể vừa trông nom và chiêm ngắm Chúa Hài Nhi. Khi nhìn
thấy Hài Nhi Giêsu ở đó, Thánh Giuse phục mình xuống đất và thờ lạy Người.

Một lần kia, khi thấy Hài Nhi Thiên Chúa đang ngủ say, Đức Maria và
Thánh Giuse đã than thở khi chiêm ngắm Người: “Hài Nhi này quả thật là Con
Một của Chúa Cha Trên Trời, là Đấng Cứu Độ được hứa ban, là Ngôi Lời Thiên
Chúa, là Chủ Tể muôn loài! Vậy mà chúng ta nhìn thấy Người ở đây, trước mắt
chúng ta, trong hình hài một phàm nhân.” Thánh Giuse nhìn sang hiền thê của
Ngài và nói: “Hỡi Đức Maria, Đức Nữ là người được đặc ân hiến tặng cho Con
Thiên Chúa Nhập Thể một thân xác nhân trần. Nhờ Đức Nữ, một Thiên Chúa
không thể chịu đau khổ, giờ đây đã có thể chịu khổ đau. Nhờ Đức Nữ, Đấng Vô
Cùng giờ đây đã biết đến giới hạn. Đấng Vô Hình giờ đây đã có thể được chạm
đến. Ôi, hoan lạc biết bao! Ôi, thiên chức Mẹ Thiên Chúa là một phẩm chức
tuyệt vời khôn sánh!”

Khi Thánh Giuse còn đang nói những lời ấy, Hài Nhi Giêsu đã thức giấc.
Người đưa mắt trìu mến nhìn Hiền Mẫu dấu yêu, rồi đến Thánh Giuse. Hai
Ngài nhận ra tất cả những gì cao quang, khả ái và thần linh đều hợp làm một nơi
Chúa Hài Nhi. Đức Maria và Thánh Giuse đã cung chiêm Uy Linh Thiên Chúa



dưới hình hài nhân tính của Người. Sau đó, các Ngài cùng hát một bản thánh ca
ngợi khen Thiên Chúa Nhập Thể, bản thánh ca phát xuất từ sự khôn ngoan
thẳm sâu của Đức Maria.

Nhiều khi đang dùng bữa, Đức Maria bồng Hài Nhi Cực Thánh trong lòng,
thế rồi cả Mẹ và Thánh Giuse đều đắm đuối trong niềm an ủi phi thường đến độ
mãi mê chiêm ngắm vẻ thần mỹ của Đấng Cứu Độ, Hai vị quên cả ăn uống và
được ngây ngất trong cuộc xuất thần suốt một lúc lâu. Sau cuộc xuất thần, thân
xác các Ngài được thỏa thuê như thể đã hưởng dùng đầy đủ. Và các Ngài lại cảm
tạ Thiên Chúa vì đã thương ban tặng hồng ân ấy.

Giữa những an ủi tràn ngập, Đức Maria và Thánh Giuse vẫn phải chịu nhiều
điều khốn khó vì Thiên Chúa muốn để các Ngài lập thêm nhiều công phúc qua
con đường đau khổ. Cũng chính vì nguyên nhân ấy mà Hài Nhi Giêsu đã tỏ ý
muốn nằm trong chiếc giường bé nhỏ, mặc dù điều ấy khiến Người phải khóc
thảm thiết. Chúa Hài Nhi muốn hy sinh niềm hoan lạc khi được ấp yêu trong
vòng tay của Mẹ Chí Thánh hoặc của Thánh Giuse. Lúc ấy, tuy thấy thánh nhan
Hài Nhi Giêsu ướt đẫm nước mắt, nhưng Đức Maria được soi sáng trong lòng
đừng bồng Chúa lên. Mẹ liền quỳ gối bên cạnh Chúa và cùng khóc với Người.

Thánh Giuse rất áy náy khi thấy Chúa Hài Nhi và hiền thê dấu yêu của Ngài
đều thổn thức, Ngài muốn biết nguyên nhân nào khiến hai Đấng phải khóc
thảm như thế. Đức Maria trả lời đó là lễ hiến dâng Chúa Giêsu đang thực hiện
để đền bồi tội lỗi nhân loại, vì Cha Trên Trời bị các thụ tạo của Người xúc phạm
nặng nề.

Thánh Giuse rất đau lòng khi nhìn thấy Trẻ Giêsu vô tội mà phải khóc thảm
như thế, và Thánh nhân cũng ứa nước mắt khi nghĩ đến nỗi bất xứng của mình.
Ngài sấp mình xuống đất và nức nở xin Đấng Cứu Thế ban ơn tha thứ. Thánh
nhân khẩn cầu Chúa rộng thương đổ hết trên Ngài mọi nỗi đau khổ, và năn nỉ
Chúa đừng khóc mãi, vì Ngài không sao chịu nổi khi thấy như thế. Thánh nhân



nhiều lần năn nỉ: “Ôi Chúa Giêsu vô cùng yêu dấu! Ôi, Đấng Cứu Độ, xin đừng
khóc nữa, và xin đổ hết mọi nỗi niềm của Chúa sang cho Giuse của Chúa đây.”

Sau đó, theo lời chỉ dẫn của Đức Maria, Thánh nhân hiến dâng lên Cha Trên
Trời tất cả những giọt nước mắt của Chúa Giêsu để đền bồi muôn vàn tỗi lỗi
khắp thế giới đã xúc phạm đến Người. Nước mắt lưng tròng, Chúa Giêsu đưa
mắt nhìn Đức Maria và Thánh Giuse như thể khẩn khoản mong được hai Ngài
an ủi. Điều ấy càng làm cho tâm hồn Thánh Giuse quặn thắt. Thánh nhân ước ao
làm vơi được nỗi phiền muộn của Đấng Cứu Thế, nhưng không biết phải làm
thế nào; vì thế, Ngài lại đến hỏi Đức Maria cho biết Chúa Giêsu muốn điều gì,
hoặc Ngài có thể làm được những gì để an ủi Chúa.

Với khả năng thông suốt mọi sự, Đức Maria đã cho Thánh Giuse biết Chúa
Giêsu chủ yếu muốn cho mọi thụ tạo nhận biết và yêu mến Cha Trên Trời. Thế
nào niềm khát khao cho mọi người yêu mến Thiên Chúa càng được kích động
mãnh liệt hơn nữa nơi Thánh Giuse, nhưng vì không biết phải làm thế nào, nên
Thánh nhân hợp với hiền thê của Ngài nhân danh mọi thụ tạo để ca ngợi Thiên
Chúa. Chúa Hài Nhi rất thỏa nguyện về điều ấy. Người khuây khỏa dần và
không còn khóc tức tưởi nữa.

Chúa Giêsu tỏ cho Mẹ Rất Thánh hiểu Người muốn được bồng ẵm trong
vòng tay của Mẹ; thế là với hết tình thắm thiết, Mẹ đã bồng Chúa lên, nựng yêu
và ghì sát Người vào lòng. Và rồi Chúa Giêsu cũng tỏ ý muốn được trao cho
Thánh Giuse, và Thánh nhân đã hôn yêu và áp sát Người vào lòng, trong khi hai
hàng nước mắt vui mừng tuôn chảy từ đôi mắt của Ngài.

Thánh nhân thưa với Hài Nhi Thiên Chúa rằng Ngài yêu mến và cảm
thương Người hết tình. Thánh nhân cũng xin Chúa bớt âu sầu, bởi vì Ngài
không sao chịu nổi khi nhìn thấy như vậy. Thánh Giuse thân thưa: “Lạy Chúa
Giêsu rất dấu yêu, xin Chúa hãy nhường tất cả những đau đớn buồn phiền của



Chúa cho con. Xin Chúa đừng chịu đựng một nông nỗi nào nữa trong lúc này,
nếu không, nhất định con sẽ chết vì buồn thương.”

Chúa Hài Nhi tỏ cho Thánh Giuse biết Người hài lòng với việc Thánh nhân
giãi bày tâm tình như thế và Người rất vui sướng khi được nghỉ yên trên lòng
của Ngài. Khi thổ lộ với tâm hồn Thánh Giuse, Chúa cũng cho Ngài biết Người
rất mực quý yêu Thánh nhân, và điều ấy đã biến tất cả đắng cay trở thành ngọt
ngào cho Ngài.

Khi Đức Maria thay khăn tã cho Chúa Hài Nhi, thỉnh thoảng Thánh Giuse
cũng có mặt và nhìn thấy Hài Nhi Giêsu dang rộng hai tay theo hình thập giá,
ánh mắt hướng về trời và bất động trong tư thế ấy một hồi rất lâu.

Khi chứng kiến cảnh tượng ấy, Thánh Giuse cảm thấy rất đau lòng, Ngài xúc
động xin hiền thê yêu dấu giải thích cho Ngài biết vì sao Chúa Giêsu lại lặng yên
trong tư thế ấy. Mẹ Rất Thánh hết sức xúc động và cho Thánh Giuse biết Chúa
Hài Nhi đang hiến mình cho Cha Trên Trời, sẵn lòng suy phục những gì Chúa
Cha đã muốn về Người, vì ơn cứu độ cho nhân loại. Trong những lúc ấy, Đức
Maria thường chăm chú chiêm ngắm Chúa Hài Nhi và hợp nhất với Người trong
hành vi hiến dâng.

Mẹ Maria đã không nói cho Thánh Giuse biết Chúa Hài Nhi thực sự đang tỏ
ý đón nhận cái chết trên khổ hình thập giá, bởi vì Mẹ không muốn làm cho
Thánh nhân đau lòng hơn nữa. Tuy nhiên, Thánh Giuse phần nào cũng đoán ra
Chúa Giêsu sẽ phải gánh chịu đau khổ gì trong tương lai, và khi nghĩ đến điều
ấy, Thánh nhân đã nức nở thắm thiết. Đức Maria an ủi và khích lệ Thánh nhân
hãy nhẫn nại chấp nhận mọi sự theo thánh ý Chúa Cha. Những lời của Đức
Maria đã làm cho Thánh Giuse được nguôi ngoai và giúp Ngài hoàn toàn suy
phục thánh ý Chúa Cha.

Vào những dịp ấy, sau khi đã thực hiện hành vi hiến dâng và khẩn nguyện
lên Chúa Cha Trên Trời, Hài Nhi Giêsu thường đưa mắt âu yếm nhìn Thánh



Giuse và gục gặc cái đầu nhỏ bé, như thể mời Thánh nhân đến gần hơn. Với lòng
kính cẩn khiêm nhu, Thánh Giuse tiến lại, và Chúa Hài Nhi ngẩng chiếc đầu bé
nhỏ của Người về phía Thánh Giuse và hôn yêu Ngài. Điều ấy làm cho Thánh
Giuse rất được an ủi. Quỳ gối suy tôn trước Uy Linh Chúa Hài Nhi, Thánh
Giuse vui mừng vì tình cảm yêu thương cao vời của Người. Sau đó, Thánh nhân
sốt sắng hôn kính đôi bàn chân chút xúi của Hài Nhi Giêsu dấu yêu. Thánh nhân
dường như chẳng bao giờ được no thỏa khi chiêm ngưỡng vẻ đẹp và hấp lực của
đôi bàn chân ấy.

Trong những lần Thánh Giuse ngất trí và được những ơn đặc biệt Chúa
Giêsu ban cho, dung mạo của Ngài rạng ngời ánh sáng, rất giống dung mạo một
vị thiên thần, và tất cả những ai tình cờ nhìn thấy Ngài đều được cảm nghiệm
một nguồn ủi an. Điều ấy đã gợi lên tâm tình thán phục và ngưỡng mộ nơi nhiều
người, và họ cảm thấy tỏ lòng muốn tôn kính Thánh nhân.

Tuy là những con người ngoại đạo, nhưng họ đã được Thiên Chúa cho chứng
kiến những dấu chứng lạ lùng, để tâm hồn được biến đổi và được lôi cuốn đến
gặp Thánh Giuse rồi kết thân với Ngài. Sau đó, chắc chắn vì được những lời của
Thánh Giuse soi sáng, họ đi đến chỗ nhận biết một Thiên Chúa chân thật.

Một số người đã cộng tác với ân sủng ấy. Bị ấn tượng trước những ngôn từ
và cung cách bác ái của Thánh Giuse, họ thường tìm đến với Ngài, và Thánh
nhân đã cố gắng làm cho họ hiểu biết các chân lý đức tin, nhất là về sự hiện hữu
của một Thiên Chúa duy nhất, Đấng Tạo Hóa và Chủ Tể của trời đất, còn những
thần minh mà trước kia họ vẫn cầu khẩn chỉ là bọn giả trá.

Thánh Giuse dạy dỗ cho những người ở đây một cách kín đáo, chứ không
công khai. Thánh nhân còn chỉ dạy cho nhiều người quen thân, và như thế, Ngài
đã đem được một số các linh hồn đến chỗ nhận biết Thiên Chúa chân thật; tuy
nhiên, sự kiện này không được dân thành biết đến một cách rộng rãi trong thời
tian Thánh nhân còn lưu tại đó. Tất cả những người đã được Thánh Giuse khai



sáng về sau đều gắng sức loan báo về Thiên Chúa chân thật cho thân bằng quyến
thuộc của họ.

Như thế, các nhân đức và đời sống thánh thiện của Thánh Giuse đã trở nên
một tấm gương cho mọi người noi theo. Lời của Thánh nhân tạo nên một ấn
tượng rất sâu sắc nơi tâm hồn của những ai có dịp tiếp xúc với Ngài, vì lời ấy
không những đầy ắp tinh thần Thiên Chúa, mà còn gắn liền với tấm gương
thánh thiện và nhân đức của Ngài nữa.



CHƯƠNG 37: Thánh Giuse Bị Bách Hại,
Bị Âm Mưu Phân Cách Với Đức Maria Và

Bị Vu Khống Tội Trộm Cắp

Ma quỷ, kẻ thù chung của nhân loại, căm hận sinh tử với Thánh Giuse. Hắn mưu
đồ mọi cách để pháp đổ sự nhẫn nại vô địch của Thánh nhân và làm náo động sự
bình an tâm hồn của Ngài. Để đạt mục tiêu ấy, hắn đã xui xiểm rất nhiều kẻ xấu
nết chống lại Thánh nhân, gieo rắc vào lòng họ một sự căm ghét thâm độc, đến
độ chỉ nhìn thấy Ngài, chúng cũng không sao chịu nổi.

Vì chất chứa đầy những mờ ám, nên bọn người ấy rất ghét ánh sáng. Nhiều
kẻ đã bày mưu để gây hấn và trục xuất Thánh Giuse ra khỏi đất nước của họ. Ma
quỷ mưu đồ chuyện ấy vì lo ngại nhiều người sẽ nhờ lời nói và gương lành của
Thánh Giuse mà được hoán cải.

Vào một ngày nọ, bọn người kia chủ tâm xuống dãy phố mà họ biết thế nào
cũng gặp thấy Thánh Giuse. Khi đến gần Thánh nhân, bọn họ bắt đầu la lối và
dùng những lời nhơ nhuốc để khiêu khích. Họ đặt ra cho Thánh Giuse những
chất vấn, chẳng hạn vì sao lại bén mảng đến Ai Cập, tại sao không chịu sống ở
quê hương mình, và đến đây với ý đồ gì. Họ xỉ vả Thánh Giuse: “Nhất định
ngươi là thứ xấu xa nên mới bị trục xuất khỏi nước mình và phải lưu đầy vì tội
ác. Chắc là ngươi đến đây chỉ để gây hại thêm nữa.”



Thánh Giuse chỉ cúi đầu và nói: “Tôi đến đây để làm trọn thánh ý Thiên
Chúa, chứ không phải để làm điều gì xấu xa. Những việc tôi làm sẽ minh chứng
cho các bạn thấy rõ điều đó.” Khi nghe lời ấy, bọn ngang tàng tức điên lên và
chửi bới, nhưng Thánh Giuse không đáp lại lời nào. Họ dọa nạt sẽ dùng bạo lực
nếu như Thánh Giuse không chịu đi khỏi đất nước của họ. Mặc dù Thánh nhân
không can dự vào tội ác nào, nhưng bọn người kia vẫn muốn dùng bạo lực để
khử trừ Ngài cho khuất mắt. Họ cảnh cáo nếu như gặp lại Thánh nhân một lần
nữa, họ sẽ dùng đến vũ lực; và nếu như Ngài không chịu tự nguyện đi khỏi, họ sẽ
đến nhà và cưỡng ép Ngài đi. Còn lần này là lần cuối cùng họ để cho Ngài yên
thân ra về.

Thánh Giuse không chút hoảng sợ trước hành vi của bọn côn đồ. Ngài biết
những người ấy không thể làm hại được Ngài nếu như Thiên Chúa không cho
phép. Tuy nhiên, Thánh Giuse vẫn lo ngại bọn người kia có thể kéo đến nhà và
đe dọa Đức Maria. Thánh nhân thành khẩn phó thác cho Thiên Chúa, xin Người
giải thoát cho khỏi âm mưu của chúng, và vô hiệu hóa sức mạnh của địch thù để
chúng không thể làm hại được Ngài.

Thánh Giuse cầu nguyện: “Ôi lạy Thiên Chúa của con, Chúa biết tại sao con
đã lưu lạc đến đây, và vì sao con lưu ngụ tại nơi này. Vì thế, xin Chúa hãy chở
che Con Một Chúa, Mẹ Rất Thánh của Người, và con là đầy tớ của Chúa. Con
không muốn gì khác ngoài việc chu toàn thánh ý Chúa, nhưng nếu như thánh ý
Chúa muốn chúng con tiếp tục chịu đựng gian nan và bách hại, thì ước gì một
mình con được gánh chịu tất cả những sự ấy. Con rất sẵn lòng đón nhận mọi
khốn khó và tổn hại, chỉ xin Chúa hãy giữ gìn Hài Nhi Giêsu và Đức Maria cho
được an lành.

“Ôi, xin Chúa đừng bao giờ để hai Đấng ấy bị ngược đãi bằng lời nói hay
hành động. Như vậy mới là chính đáng. Vì thế, con nài xin Chúa rộng lượng ban
ơn. Ôi, xin Chúa đừng khước từ con ơn ấy.” Trên quãng đường về nhà, Thánh



Giuse liên lỉ thở than những lời như thế, và Ngài đã được an ủi trong tâm hồn.
Thiên Chúa đãm bảo Người sẽ luôn luôn che chở và bảo bọc, không để đầy tớ
trung thành của Người phải tổn hại vì cơn cuồng nộ của bọn lưu manh.

Khi về đến nhà, Thánh Giuse nhìn thấy hiền thê của Ngài đang bồng Hài
Nhi Giêsu trong lòng. Chúa Hài Nhi liền nhoẻn miệng mỉm cười với Thánh
Giuse và tỏ ý muốn mau được trao vào vòng tay của Ngài. Tâm hồn được tràn
đầy ủi an, Thánh Giuse đã đón lấy Chúa Hài Nhi từ tay Đức Maria và vô cùng
hoan lạc trong niềm vui cao quý mà lúc nào Ngài cũng gặp được nơi Hài Nhi
Giêsu. Thánh nhân thổ lộ với Chúa Hài Nhi về nỗi ưu tư đang dằn vặt Ngài, và
nhờ Người nài xin Cha Trên Trời cho những kẻ bất nhân được ơn thánh và ánh
sáng. Thánh Giuse đã đáp lại những bất công người ta đối xử với Ngài bằng cách
đó. Với những kẻ gây điều ác cho mình, Thánh nhân chỉ ước ao toàn những sự
lành cho họ.

Thánh Giuse kể cho Đức Maria nghe biết tất cả những gì đã xảy ra. Và sau
khi đã thấu sự tình, Mẹ Thiên Chúa trấn an và khích lệ Thánh nhân hãy nhẫn
nhục chịu đựng mọi sự. Đức Maria cho Thánh Giuse biết, qua cuộc thử thách
này, Thiên Chúa muốn tôi luyện lòng trung thành của Thánh nhân và gia tăng
công trạng cho Ngài. Những lời của Mẹ Thiên Chúa đã làm cho Thánh Giuse
được nhẹ nhõm và sẵn lòng hy sinh hơn nữa.

Mỗi khi phải lên phố để mua sắm các đồ cần thiết, bao giờ Thánh Giuse
cũng phải chuẩn bị để chấp nhận mọi cuộc chạm trán ngoài ý muốn. Mà những
sự ấy thì man vàn, vì bọn xấu nết vẫn cứ la lối và khuấy động nhiều người chống
lại Thánh nhân. Kẻ thù hỏa ngục lợi dụng bọn người kia với ý đồ làm cho Thánh
Giuse bị nhiều người căm ghét và bách hại.

Lẽ ra ai nấy đều đã nhìn thấy Thánh Giuse là một người vô tội và rất tốt
lành, vì Ngài không làm điều gì xấu xa. Người ta gặp Thánh nhân rảo qua các
phố xá trong tư thái trầm mặc, chỉ nói những lời liên quan đến công việc của



Ngài và không can dự đến những chuyện chung quanh, vì linh hồn Ngài được
chìm đắm trong Thiên Chúa.

Thế mà bọn côn đồ ngang tàng kia vẫn không để yên cho Thánh Giuse.
Chúng lải nhải tố cáo và vu khống Thánh nhân bằng những ngôn từ khiêu khích.
Trong tư thái nhu hòa Thánh Giuse đến và nói với những kẻ ấy rằng Ngài chỉ ra
đi nếu như điều đó đẹp lòng Thiên Chúa, nhưng lời lẽ của Thánh nhân chỉ khơi
thêm sự bổ báng của chúng mà thôi. Thế là giờ đây, Thánh Giuse đành im lặng,
chấp nhận tất cả với một thái độ hết sức nhẫn nhục, và Ngài cầu nguyện rất
nhiều cho họ. Những tên côn đồ không dám liều lĩnh xông vào ngôi nhà Thánh
Gia đang sống. Mặc dù nhiều lần đã quyết định như thế, nhưng bọn chúng
không sao thực hiện được ý đồ, vì lúc nào cũng bị nguyên do này hoặc nguyên
do khác cản trở. Sau khi quyết làm hại Thánh Giuse, và rồi lại chứng kiến thái
độ nhẫn chịu bền bỉ của Ngài, cuối cùng bọn người kia đâm ra chán nản và để
mặc cho Ngài được sống yên ổn.

Ma quỷ vẫn chưa chịu từ bỏ những nỗ lực để trục xuất Thánh Giuse ra khỏi
đất nước mà hắn (Satan) đang được những người mù tối tôn thờ. Hắn xúi bẩy
một bọn người khác bằng một cách thức giảo quyệt hơn trước, gieo rắc vào lòng
họ ý tưởng muốn tách Thánh Giuse ra khỏi hiền thê yêu dấu của Ngài. Thực vậy,
đối với Thánh Giuse, cho đến thời điểm ấy, âm mưu này là thử thách kinh sợ
hơn mọi gian truân mà Ngài đã từng trải qua.

Tiếng đồn về vẻ diễm kiều ngoại thường của người vợ hiền thục của Thánh
Giuse được loan truyền khắp nơi, và điều này trở thành một duyên cớ cho một
số kẻ gian tà âm mưu tách Đức Maria cho khỏi Thánh nhân. Họ cho rằng Thánh
Giuse là một người không có đam mê, và chắc chắn không nuôi lòng hiềm thù
đối với họ. Bị ma quỷ xui xiểm, bọn chúng cho rằng: “Giuse là hạng nghèo đói vô
danh tiểu tốt, nhất định sẽ đành phải câm lặng mà lãnh đủ.”

Thánh Giuse biết được mưu đồ của chúng, và Ngài rất trăn trở về điều ấy.



Thánh nhân không sợ hiền thê của Ngài bị hại, vì vững tin Thiên Chúa nhất
định sẽ chở che và bảo vệ cho Đức Maria, nhưng chuyện này khơi lại sự kiện
Ngài đã dự định lìa bỏ Đức Maria khi Mẹ mang thai, và như thế là bất kính đối
với Hiền Mẫu Thiên Chúa. Thánh Giuse lo lắng rằng đây là lúc Thiên Chúa để
cho sự khó xảy đến để trừng phạt Ngài.

Khi về đến nhà, nhìn thấy Đức Maria đang cầu nguyện và Hai Nhi Giêsu
đang ngủ say, Thánh Giuse càng ưu phiền hơn nữa. Không muốn làm chia trí
Đức Maria đang cầu nguyện – lúc ấy, Mẹ đang chiêm niệm ở mức độ rất cao vời
– vì thế, Thánh Giuse liền đi nơi khác để cầu nguyện. Thánh nhân khẩn nài
Thiên Chúa giải thoát Ngài cho khỏi cuộc thử thách ghê rợn lần này. Ngài thổn
thức van xin: “Ôi lạy Chúa, Chúa quá biết hồi ấy vì sao con lại dự tính như thế.
Thực ra trước đó con không hề biết điều gì đã xảy đến với hiền thê thánh thiện
của con; và vì vậy, giờ đây con van xin Chúa hãy tha thứ cho con, và đừng bao
giờ để Đức Maria bị tách xa khỏi con hoặc để con bị tách xa khỏi sự hiện diện
cao quý của Đức Nữ.”

Trong thần trí, Đức Maria đã thấu biết tất cả sự tình, và vì vậy, Mẹ bền bỉ
cầu nguyện cho phu quân của mình. Sau đó, Mẹ Thiên Chúa đã an ủi Thánh
Giuse khi Ngài đến phủ phục dưới chân Mẹ để thưa lên tất những ưu tư đang
trĩu nặng trong tâm trí Ngài. Thánh Giuse thổn thức nói: “Hỡi hiền thê của tôi!
Tôi e rằng Thiên Chúa bắt tôi phải chịu những khốn khó này vì tôi đã có lần dự
tính lìa bỏ Đức Nữ.” Đức Maria tỏ ra rất cảm thông với Thánh Giuse và bảo đảm
rằng Thiên Chúa sẽ không bao giờ để xảy ra những điều Thánh nhân lo ngại.
Một lần nữa, Thánh Giuse lại phục mình sâu hơn nữa và xin Đức Maria tha thứ
cho điều Ngài đã dự định thực hiện hồi ấy.

Thánh nhân nói: “Hỡi hiền thê của tôi! Tôi biết Đức Nữ đã thực tâm tha lỗi
cho tôi. Vậy xin Đức Nữ xin cho tôi ơn này, đó là đừng bao giờ Đức Nữ bị đưa xa
khỏi tôi, vì nếu thiếu vằng Đức Nữ, không biết tôi sẽ ra sao? Ôi, thật khốn thân



tôi! Có lẽ tôi sẽ sống lây lất qua ngày tháng còn lại trong cuộc dời giữa đắng cay
và nước mắt!”

Một lần nữa, Mẹ Thiên Chúa lại đảm bảo rằng mọi sự rồi sẽ ổn thỏa, và
khuyên giục Thánh Giuse đừng lo lắng gì nữa. Được thanh thản nhờ những lời
của hiền thê rất thánh, dung mạo Thánh Giuse trở nên rạng rỡ, và linh hồn
Ngài, vốn bị dày vò vì nỗi đau cùng cực, giờ đây cũng được phấn chấn tươi vui.

Chúa Hài Nhi chợt thức giấc và đưa mắt yêu thương hướng về Thánh Giuse,
tỏ dấu muốn được bồng ẵm trong vòng tay của Ngài. Thánh nhân thành kính
đón lấy và áp Chúa sát vào lòng; và đáp lại, Hài Nhi Giêsu đã dành cho Thánh
nhân một thái độ âu yếm thơ thảo. Trong dạt dào hoan lạc, Thánh Giuse đã
được ngất trí. Thánh nhân được mặc khải về các mầu nhiệm cao cả, và biết
Thiên Chúa đã cho Ngài gặp nhiều thử thách là để ban thêm cơ hội cho Ngài
thực hành nhân đức. Trong khi hoan hưởng niềm hoan lạc ấy, Thánh nhân vẫn
được bồng Chúa Hài Nhi trong lòng, Ngài thỏa nguyện và hân hoan thốt lên
những lời cảm tạ Thiên Chúa. Thánh nhân cũng cảm ơn Đức Maria về những lời
đầy an ủi của Mẹ. Sau đó, hai Ngài cùng ngợi khen và cảm tạ Thiên Chúa.

Cuộc thử thách nghiệt ngã khiến Thánh Giuse phải lo lắng ấy đã không bao
giờ thành hiện thực. Thiên Chúa không để bọn tà tâm thực hiện được ý đồ của
chúng. Đấng Tối Cao giáng xuống đầu chúng những tai ương khốn khó đến nỗi
chúng chẳng còn lòng dạ nào để nghĩ đến những điều chúng đã mưu tính gây ra
cho Thánh Giuse nữa.

Nỗi phiền não này vừa chấm dứt và Thánh Giuse một lần nữa an hưởng cuộc
sống êm đềm chưa được bao lâu, thì một khốn khó khác tương tự như thế đã ập
xuống đầu Ngài. Nguyên do là vì một người cũng làm nghề mộc như Thánh
Giuse đã bị mất cắp một số dụng cụ bằng sắt và một ít thanh gỗ, thế là Thánh
nhân lập tức bị vu khống là thủ phạm. Họ kháo láo với nhau: “Hắn ta nhất định
đã không bén mảng đến nơi này nếu như đầu hắn không đầy tội lỗi. Chắc hồi



còn sống ở quê hương, hắn đã lâm cảnh túng bấn nên đâm đầu vào chỗ trộm cắp,
rồi vì đó bị đày khỏi quê hương.”

Chính ma quỷ là kẻ thù chung đã gieo rắc những tư tưởng ngờ vực ấy vào
tâm trí bọn người này để họ đối xử tàn tệ, và cuối cùng, trục xuất Thánh Giuse
ra khỏi Ai Cập. Thánh Giuse đã được một người tốt bụng báo cho biết những
điều vu khống được dàn dựng ấy. Người này khuyên Thánh Giuse hãy tiên liệu
an toàn cho bản thân; nếu không, Ngài có thể bị bắt giam như một tội phạm, bởi
vì rất nhiều kẻ tin rằng Thánh nhân đã đánh cắp những thứ đồ kia.

Đối với Thánh Giuse, hung tin này không khác gì một cú trời giáng, nhưng
Thánh nhân khẳng khái nói với người báo tin rằng Ngài vô tội trong vấn đề này
và nhất quyết không lẩn tránh. Thánh nhân còn xác quyết Ngài tin tưởng Thiên
Chúa sẽ che chỡ và minh oan cho sự vô tội của Ngài. Thánh Giuse tha thiết nài
xin Thiên Chúa giải gỡ cho Ngài khỏi điều vu khống và cho mọi người nhận ra
sự thật. Các nạn nhân của vụ cắp còn dựng lên một cuộc khiêu khích Thánh
Giuse bằng những ngôn từ miệt thị để dọ xem Ngài có thực sự ăn cắp hay không.
Thánh Giuse vô tội vẫn hoàn toàn điềm tĩnh và nói với họ rằng Ngài vô can
trong vụ cắp.

Thực ra ai cũng biết Thánh Giuse vô tội, nhưng có một số người vẫn tiếp tục
lăng mạ và xỉ vả, hăm dọa sẽ trả đũa Ngài. Để tự vệ, Thánh Giuse chỉ đáp rằng:
mặc dù phải sống trong cảnh túng nghèo, nhưng Ngài rất mãn nguyện; không
ước muốn cũng không quan tâm đến tài sản của bất kỳ ai. Thánh Giuse xác định:
những gì Ngài đang sở hữu đã là quá đủ, và giả như có ai muốn lấy nốt số tài sản
ít ỏi ấy đi, thì Ngài cũng chẳng có gì phải lo lắng, bởi vì Thiên Chúa sẽ lo liệu
mọi nhu cầu cho Ngài.

Sau khi Thánh Giuse phân trần, Thiên Chúa đã cho tất những người kia bình
tâm lại và họ để cho Ngài ra về bình an. Thánh nhân liền thuật lại cho Đức
Maria mọi điều đã xảy ra; Mẹ Thiên Chúa an ủi và khích lệ Ngài hãy nhẫn nhục



chịu đựng, đồng thời bảo đảm công trạng của Ngài sẽ rất lớn lao. Hai vị kết thúc
bằng việc cảm tạ Thiên Chúa đã giải cứu Thánh Giuse cho khỏi cơn gian nan.
Lúc ấy, tên thủ phạm vụ trộm cũng đã bị phát hiện, và sự vô tội của Thánh Giuse
đã được minh bạch giữa mọi người.

Thánh Giuse không phàn nàn về những người đã vu cáo mình, vì Ngài muốn
âm thầm chấp nhận tất cả. Tuy nhiên, những người vu cáo kia lại chẳng có
miệng để nói lên một lời xin lỗi; họ coi Thánh Giuse là hạng người hèn kém,
chẳng có gì đáng phải nghĩ ngợi với Ngài. Điều này càng khiến cho thất bại của
ma quỷ thêm phần cay cú. Hắn điên tiết khi nhìn thấy Thánh Giuse vẫn nhẫn
chịu vững vàng giữa mọi gian truân nghiệt ngã; những dịp ấy chỉ giúp Ngài lập
thêm công phúc mà thôi.

Satan tiếp tục kích động nhiều kẻ khác, hết người này đến người nọ, chống
báng Thánh Giuse, đến độ mỗi lần ra khỏi nhà, Thánh nhân thường đụng đầu
với một kẻ phỉ nhổ hoặc xỉ vả Ngài. Thực vậy, thái độ chịu đựng của Thánh
Giuse thật tuyệt vời trong thời gian lưu ngụ tại Ai Cập, vì Ngài thường xuyên
phải chấp nhận những nghịch cảnh chèn ép như thế. Thánh nhân không bao giờ
nuôi lòng ác cảm với ai, không bao giờ ta thán. Ngài nhẫn nhục chấp nhận mọi
sự trong tinh thần phó thác và vui tươi. Ngài chỉ nói với những kẻ bách hại: “Xin
Thiên Chúa tha thứ cho bạn.” Hơn nữa, Thánh Giuse còn biến những lời ấy
thành việc làm, Ngài cầu nguyện cùng Thiên Chúa cho họ và ước muốn điều
lành cho họ, để họ cũng được nhận biết Thiên Chúa chân thật. Thực vậy, Thánh
Giuse đã đổ không biết bao nhiêu nước mắt để nài xin ơn ấy cho họ!

Để thử thách người tôi trung hơn nữa, Thiên Chúa đã để Thánh Giuse gặp
phải một nỗi lo sợ kinh khiếp. Sự thể là Thánh Gia đang sống giữa một dân man
di, những người chưa nhận biết Thiên Chúa, nên Thánh Giuse thường xuyên
phải lo lắng vì Hài Nhi Giêsu hoặc hiền thê của Ngài rất có thể phải gặp một
lăng mạ hoặc ngược đãi nào đó. Tư tưởng này hành khổ Thánh nhân và thường



xuyên làm cho Ngài ưu tư: “Người ta lập mưu hãm hại tôi. Để đưa tôi vào cảnh
khốn khó, rất có thể họ sẽ ập đến đang lúc tôi đi vắng mà ngược đãi hiền thê của
tôi và Chúa Hài Nhi, rồi đuổi hai Đấng ra khỏi nhà.” Thế là mỗi khi Thánh
Giuse ra khỏi nhà, nỗi lo lắng ấy cứ lảng vảng trong tâm trí Ngài. Từng giờ từng
phút trở nên như bất tận, Thánh nhân không bao giờ dám chậm trễ, luôn phải lật
đật trở về để xem hai Đấng có gặp tai họa gì không. Mặc dù Thánh Giuse vững
tin Thiên Chúa vẫn dành cho Đức Maria một sự chăm sóc đặc biệt, nhưng Thiên
Chúa vẫn để nỗi lo lắng ấy âm ỉ triền miên trong tâm hồn Thánh nhân. Thánh
nhân chấp nhận điều ấy với tinh thần phó thác và không bao giờ tỏ ra bồn chồn
hoặc ão não.

Thánh Giuse lúc nào cũng giữ được một thần thái khá vui tươi, toát lên một
vẻ bình an. Ngay trước mặt kẻ đối nghịch, Thánh nhân cũng không hề tỏ ra căm
hận. Không bao giờ Thánh Giuse phát tiết nóng giận, giống như Ngài chưa từng
bị ai xúc phạm bao giờ. Những người man di rất ngạc nhiên về điều ấy! Họ
không hiểu vì sao Thánh Giuse lại giữ được một thần thái điềm tĩnh như thế
trong mọi nghịch cảnh.



CHƯƠNG 38: Cảnh Nghèo Khó Cơ Cùng
Của Thánh Giuse Tại Ai Câp

Như chúng ta đã biết, Thánh Giuse phải sống trong cảnh nghèo khó cùng cực tại
đất nước xa lạ này. Nguồn thu nhập độc nhất để sinh nhai của Thánh Gia là công
khó hai bàn tay của Thánh Giuse và những món đồ thủ công của Đức Maria.
Cũng có một số người thuê mướn Thánh Giuse làm việc nhưng không chịu trả
công, và trong những trường hợp ấy, Thánh nhân vẫn không nằng nặc đòi họ trả
công xứng đáng cho Ngài. Qua đó, Thiên Chúa đã ban cho đầy tớ của Người
thêm cơ hội để lập công phúc.

Mỗi khi các nhu cầu của Thánh Gia lâm mức cùng quẫn, Thánh Giuse đã
đến gặp những người mắc nợ và xin họ hoàn lại những gì họ còn thiếu Ngài.
Thánh nhân hành xử thật nhã nhặn. Mặc dù vậy, Ngài thường phải quay về trắng
tay, kèm theo những lời độc địa mà Ngài phải chấp nhận trong nhẫn nhục.
Chính vì tâm tính hiền từ và sức nhẫn chịu vô song của Thánh Giuse mà nhiều
người Ai Cập, những người tôn thờ tà thần, đã trâng tráo đến nỗi văng ra những
lời lăng mạ khích bác và không coi Ngài ra gì.

Những lần ấy, mặc dù tâm hồn hoàn toàn suy phục thánh ý Thiên Chúa,
nhưng Thánh Giuse trở về rất âu sầu. Đức Maria đã thông cảm và an ủi Thánh
nhân bằng cách khích lệ Ngài tín thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Hai vị
hợp nhau kêu xin Thiên Chúa cứu giúp, và Người đã sai một thiên thần đem



lương thực đến cho các Ngài. Như một qui luật, Thiên Chúa chỉ ban như vậy sau
khi Thánh Giuse đã chứng tỏ sự nhẫn nhục hết sức của Ngài.

Thiên Chúa muốn Thánh Giuse nhiều khi phải chịu nhục nhã để đi xin
những nhu cầu cuộc sống, và Người rất thỏa lòng khi thấy Thánh nhân khuất
phục bản tính ngại ngùng khi thực hiện việc ấy vì vâng theo sự an bài của Người.
Những khi ấy, Hài Nhi Giêsu cũng dành nhiều yêu thương cho Thánh Giuse hơn
bình thường. Điều đó đem lại niềm vui cho Thánh nhân, và cùng với Đức Maria,
Ngài đã dâng lời ngợi khen và cảm tạ Thiên Chúa.

Thỉnh thoảng, khi nhìn thấy những thứ cây trái Đức Maria thích ăn được bày
bán, Thánh Giuse rất muốn mua về cho hiền thê của mình. Nhưng vì không có
tiền, thành ra Ngài rất buồn bã. Vì tha thiết yêu thương hiền thê thánh thiện,
nên Thánh Giuse rất muốn dành cho Đức Maria tất cả những gì xứng hợp, và
Ngài đặc biệt ước muốn có đủ khả năng để chu cấp cho Mẹ Rất Thánh mọi thứ
cần thiết.

Trong năm, vào những khi thời tiết khắc nghiệt, 74 Thánh Giuse thực sự phải
khổ sở rất nhiều. Thật đau đớn biết bao! Bản thân Ngài phải chịu giá rét đã
đành, nhưng hiền thê thánh thiện của Ngài và Hài Nhi Giêsu yêu dấu cũng đang
run rẩy, thế mà Ngài đành bó tay không biết phải làm gì để giúp đỡ hai Đấng
trong nỗi cơ cùng! Thỉnh thoảng, Thánh nhân đã phải cởi tấm áo khoác của
mình để che phủ cho Chúa Hài Nhi đỡ bớt giá lạnh. Ngài tâm sự với Đức Maria:
“Tôi phải khổ sở là phải lẽ, nhưng Đức Nữ là hiền thê của tôi và Chúa Giêsu dấu
yêu của tôi cũng phải chịu đựng như thế này… Ôi, không thể thế được! Ôi, thật
đau lòng cho tôi biết bao!” Mẹ Thiên Chúa đã an ủi và khuyên nhũ Thánh nhân
hãy can trường chấp nhận tất cả bởi vì đó là thánh ý Cha Trên Trời, hơn nữa,
chính Chúa Giêsu và Mẹ cũng luôn sẵn lòng chịu đựng.

Có lần Thánh Giuse rất khổ sở vì giá lạnh và đâm ra buồn phiền, nên Đức
Maria, theo ý muốn tỏ tường của Chúa Hài Nhi đã trao Người vào vòng tay của



Thánh nhân. Thánh Giuse đã ghì chặt Chúa Hài Nhi vào lòng, và mặc dù cũng
đang lạnh cóng và run rẩy vì băng giá, nhưng Hài Nghi Giêsu đã truyền hơi ấm
do ngọn lửa tình yêu cực thánh của Người sang cho Thánh Giuse đang khổ sở để
thắp lên trong tâm hồn Thánh nhân một ngọn lửa, và sức nóng đã lan tỏa khắc
châu thân của Ngài.

Trong mùa đông, Thánh Giuse lại ưu phiền vì tình cảnh nhiều khi không
còn củi để sưởi ấm, mặc dù bản tính Ngài rất chu đáo. Những lúc ấy, Thánh
nhân chỉ biết thầm thĩ một mình: “Thiên Chúa đã ủy thác cho tôi chăm sóc và lo
liệu cho Con Chí Thánh của Người và Đức Maria Rất Thánh. Đúng ra tôi phải
chu cấp mọi sự cần thiết cho hai Đấng. Tôi đã không làm trọn nghĩa vụ của
mình, vì tôi đã để các Đấng phải chịu đựng những nỗi thiếu thốn này.”

Thế rồi, hướng lòng về Chúa, Thánh nhân cầu nguyện: “Ôi Thiên Chúa của
con, Chúa biết con đang lâm vào hoàn cảnh nào. Nếu Chúa không phù giúp, thì
con không thể chu toàn nổi những trách vụ của con. Xin Chúa ban cho con
phương tiện để chu toàn các bổn phận của con. Con có thể làm được gì nếu như
Chúa không cứu giúp con? Con chứng kiến Con Một Chúa và hiền thê của con
phải chịu đựng thế này, mà con lại không thể làm gì được để chu cấp tốt hơn cho
nhu cầu của hai Đấng. Những người mắc nợ tiền công của con thì lại mắng mỏ
và không chịu hoàn trả. Vậy con biết làm gì nếu Chúa không đến cứu giúp con?”
Thánh Giuse đã bộc lộ những lời than thở như thế, và Thiên Chúa đã không làm
ngơ trong việc bang trợ cho Ngài.

Mỗi năm đến mùa nóng, Thánh Giuse vẫn phải khổ sở rất nhiều vì ảnh
hưởng nghiêm trọng do sức nóng nhiệt đới. Vì công việc đòi phải gắng sức, nên
Ngài thường khát nước. Tuy nhiên, dù tìm được nước uống đi nữa, Thánh Giuse
vẫn thường hy sinh không uống, vì Ngài đã thấy rất rõ tấm gương nhân đức sáng
ngời về sự hãm mình mà Thiên Chúa đã đặt trước mặt Ngài là Đức Maria.

Thánh Giuse chuyên tâm gắng sức học tập gương lành của Đức Maria đến



độ thỉnh thoảng chính Mẹ cũng cảm thấy ngần ngại khi đem các thức bồi dưỡng
đến cho Ngài, mặc dù Mẹ đã nhìn thấy lương quân yêu dấu của Mẹ rất cần thiết.
Thánh Giuse vui tươi đón nhận các thức bồi dưỡng, rồi cảm ơn Thiên Chúa và
hiền thê của Ngài. Thánh nhân thường thổ lộ với Đức Maria: “Thiên Chúa thật
nhân lành khi tỏ cho Đức Nữ biết các nhu cầu của tôi và bồi dưỡng cho tôi.”

Thánh Giuse không bao giờ tỏ ra bất cần trước sự phục vụ của Đức Maria.
Không những Thánh nhân không từ chối, mà còn đón nhận bất kỳ thức gì Đức
Maria trao cho với thái độ biết ơn và trân trọng. Đối với Thánh Giuse, nguyên
việc được tiếp nhận từ đôi tay phúc hậu của Đức Maria đã là một hồng ân quá
cao trọng, bởi vì mỗi khi lãnh nhận bất cứ của gì từ nơi hiền thê yêu dấu, Ngài
luôn được hưởng một niềm an ủi nội tâm và một sự no thỏa thể chất. Đối với
Thánh Giuse, ngay cả nước lã Đức Maria đem đến cho Ngài cũng còn hơn
những thức uống tuyệt hảo.

Một lần nọ, khi Thánh Giuse hỏi Đức Maria về nguyên nhân sự lạ ấy, với
thái độ từ tốn và khiêm nhu, Mẹ đã trả lời đó là phúc lành của Đấng Tối Cao ban
tặng để an ủi Ngài. Hai vị cùng tạ ơn Thiên Chúa là Đấng đã ban phát mọi sự tốt
lành.

Thánh Giuse muốn tìm cách để bồi dưỡng và an ủi Đức Maria, nhưng không
biết phải làm gì và làm khi nào. Vì thế, Thánh nhân xin Thiên Chúa nhân lành
thỉnh thoảng tỏ cho Ngài biết về các nhu cầu và những ước muốn của Đức
Maria. Thánh nhân kêu xin Thiên Chúa cho Ngài biết – bằng cách này haycách
khác – về điều ấy một cách tỏ tường. Và Thiên Chúa đã ban cho đầy tớ trung
thành của Người được thỏa nguyện. Nhiều lần Thiên Chúa đã cho Thánh Giuse
biết Đức Maria đang khát. Khi ấy, Thánh nhân liền đem nước đến mời Đức
Maria giải khát. Thánh nhân khiêm tốn mời, và Mẹ Thiên Chúa đã nhận lấy.
Điều ấy làm Thánh Giuse rất vui tươi và Ngài đã sốt sắng cảm tạ Thiên Chúa.
Đức Maria rất sung sướng trước sự quan tâm của vị phu quân dành cho mình và



ra sức đền đáp bằng cách xin Con Chí Thánh của Mẹ ban cho Thánh nhân luôn
được tràn đầy ơn thánh và phúc lành. Như thế, Đức Maria và Thánh Giuse đã
thực hành một đức ái tương trở cho nhau. Các Ngài trợ giúp nhau mỗi khi nhận
thấy nhu cầu của người kia.

Thánh Giuse rất mực quan tâm đến Đức Maria. Tuy nhiên, Đức Maria vẫn
vượt trội về phương diện này. Mẹ dành cho Thánh nhân mọi sự chăm sóc có thể
nghĩ ra được, và hết sức tỏ lòng biết ơn đối với Ngài. Khi nhìn thấy Thánh Giuse
mệt mỏi nhọc nhằn vì công việc vất vả, Đức Maria đã ân cần chuẩn bị những bữa
ăn cho Thánh nhân, để nhờ thức ăn ngon miệng, Thánh nhân có thể phục hồi
sức khỏe mà tiếp tục công việc và phấn đấu để lo liệu các nhu cầu cuộc sống.
Thánh Giuse rất trân trọng tấm lòng yêu thương hiền thê yêu dấu dành cho
Ngài, và Ngài đã cảm ơn Đức Maria về điều ấy. Lòng trọng kính của Thánh
Giuse dành cho Đức Maria không ngừng gia tăng, và Thánh nhân bày tỏ tri ân
đối với Thiên Chúa, Đấng đã ban Đức Maria cho Ngài.

74 Theo quyển Lexicon của Herder, chúng ta biết tại Ai Cập, nhiệt độ mùa Hạ có thể lên đến 50 độ C; và
vào mùa Đông, trời cò thể rất lạnh về đê, nhiệt độ xuống đến -5 độ C.



CHƯƠNG 39: Những Tâm Tình Của
Thánh Giuse Dành Cho Chúa Hài Nhi

Giêsu Trong Giai Đoạn Đầu Cuộc Đời Của
Người Và Các Ân Sủng Thánh Nhân Đã

Được Lãnh Nhận

Hài Nhi Giêsu phát triển rất nhanh, cả phương diện thể lý lẫn bình diện ân sủng.
Vì thế, Mẹ Thiên Chúa đã cho Chúa Hài Nhi mặc đồ từ rất sớm, và chính Mẹ đã
tự tay may y phục cho Chúa. Chúng ta có thể tưởng tượng là Đức Maria đã thực
hiện công việc ấy một cách cần mẫn và tràn đầy lòng mến như thế nào.

Thánh Giuse lấy làm sung sướng về điều đó. Thánh nhân vẫn mong đợi đến
lúc có thể nhìn thấy Hài Nhi Giêsu yêu dấu của Ngài trong trang phục chỉnh tề,
bởi vì thấy Chúa chịu quấn trong khăn tã là một điều rất đau lòng đối với Ngài.
Thánh Giuse rất hiểu Chúa Giêsu phải khổ sở rất nhiều khi bị quấn trong khăn
tã, dựa vào kinh nghiệm khi Ngài đã biết sử dụng trí năng hồi còn nhỏ. Do đó,
thấy Đức Maria bắt tay cắt may y phục cho Chúa, Thánh Giuse thường để ý xem
bao giờ các y phục ấy sẽ được hoàn thành. Thánh nhân lấy làm sung sướng khi
nhìn thấy hiền thê của Ngài thực hiện công việc ấy một cách chuyên cần và đầy
tình mến; vì thế, Ngài nói với Đức Maria: “Hỡi hiền thê của tôi! Chẳng bao lâu
nữa chúng ta sẽ được nhìn thấy Trẻ Giêsu tề chỉnh đứng trước mặt chúng ta và



đi đây đi đó với chúng ta! Ắt hẳn Đức Nữ sẽ rất vui mừng, vì lẽ chính Đức Nữ đã
được diễm phúc cắt may y phục cho Hài Nhi Giêsu!” Hiểu được ước vọng của
Thánh Giuse, Đức Maria đã nghĩ cách an ủi Thánh nhân bằng việc đề nghị Ngài
hãy làm một món đồ gì đó cho Chúa Giêsu. Mẹ Thiên Chúa gợi ý: “Tôn huynh
có thể làm cho Người một chiếc ghế để ngồi.”

Thánh Giuse rất vui mừng, và mau mắn đóng một chiếc ghế đẩu nho nhỏ
cho Trẻ Giêsu. Lòng tràn ngập an ủi, Thánh Giuse đã làm công việc ấy hết sức
chu đáo và tỉ mỉ. Công việc cũng thường bị cắt ngang vì những lần Thánh nhân
trào nước mắt do những tư tưởng thánh thiện được khơi dậy trong tâm trí Ngài.
Đức Maria và Thánh Giuse đã chuẩn bị xong những đồ đạc xứng hợp cho Chúa
Hài Nhi.

Thời giờ đã đến, hai vị mặc cho Hài Nhi Giêsu một bộ y phục rất nhỏ nhắn
và mới tinh, may riêng cho Người. Trẻ Giêsu đưa đôi mắt long lanh yêu mến
nhìn Đức Maria và Thánh Giuse rồi mỉm cười. Chúa cũng dành cho các Ngài
một cử chỉ âu yếm thân thiết. Hợp với độ tuổi còn thơ ấu, Chúa Giêsu đã bập bẹ
gọi tên cha mẹ, và vui mừng cúi đầu tỏ dấu biết ơn. Chúa dùng đôi bàn tay nhỏ
xíu để biểu lộ những cử chỉ yêu mến dành cho Đức Maria và Thánh Giuse, bằng
cách vuốt khẽ lên khuôn mặc của Mẹ Người.

Thánh Giuse cúi mình hôn kính hai bàn chân của Trẻ Giêsu, hai bàn chân
mới được mang đôi xăng-đan vừa vặn. Trong niềm vui và an ủi ngập lút linh
hồn, Thánh Giuse đã được đưa vào một cơn ngất trí, và trong tình trạng ấy, Ngài
được cho hiểu vì sao Đấng Thượng Trí Hằng Hữu lại muốn bâp bẹ và tập tành đi
đứng giống như mọi con trẻ khác.75 Đang khi Thánh Giuse còn trong tình trạng
siêu vời ấy, Chúa Hài Nhi vẫn thỏ thẻ với Đức Maria, biểu lộ tâm tình mến yêu
và biết ơn đối với điều tốt lành Mẹ Chí Thánh đã làm cho Người. Ngôn ngữ trần
gian không thể diễn tả hết niềm hoan lạc Đức Maria được cảm hưởng khi nghe
những lời trìu mến của Hài Nhi vô cùng dấu yêu của Mẹ.



Sau cuộc xuất thần, Thánh Giuse liền thực hiện hành vi tôn thờ Chúa Hài
Nhi. Thánh nhân bồng ẵm Người trên tay một hồi lâu trong niềm hạnh phúc
chứa chan vì được diễm phúc cao vời. Sau đó, Thánh nhân đặc Chúa Hài Nhi vào
giữa Đức Maria và Ngài, rồi cả hai vị cầm tay Chúa Hài Nhi và tập cho Chúa đi
những bước chập chững đầu tiên của Người. Ai có thể tả cho hết niềm sung
sướng Đức Maria và Thánh Giuse được cảm nghiệm lúc ấy? Thánh Giuse đã xúc
động vì hạnh phúc. Ngài không sao nén được niềm hoan lạc đang trào dâng
trong lòng. Nét mặt của Thánh nhân biểu lộ một sự nhiệt ái thiên đàng, trong
khi tự thẳm cung linh hồn phát ra những lời thở than yêu mến.

Vừa mới được mặc y phục, Hài Nhi Giêsu đã cố gắng quỳ xuống để tôn thờ
Cha Trên Trời. Chúa Hài Nhi thực hiện các hành vi tự hiến, tạ ơn, đền tạ và cầu
xin - như đã được ghi trong bản văn liên quan đến cuộc sống nội tâm của Người.
Thánh Giuse rất đỗi kinh ngạc về điều ấy. Nơi thẳm sâu tâm hồn, Thánh nhân
ghi nhớ các hành vi của Chúa Giêsu và đem ra suy gẫm trong khi làm việc. Theo
cách thức hiền thê Maria, người luôn có một tri thức thông suốt mọi sự, đã chỉ
dạy cho Ngài, Thánh Giuse đã liên kết với Chúa Giêsu trong các hành vi thờ lạy
và hiến dâng của Người.

Hài Nhi Giêsu dang hai tay theo hình thập giá để thực hiện hành vi tôn thờ
Cha Trên Trời. Người hiến mình cho Chúa Cha để tự tình đón nhận cái chết
trên thập giá khi đến giờ ấn định trong chương trình của Thiên Chúa Quan
Phòng. Tâm hồn Thánh Giuse quặn nhói đau đớn khi nhìn thấy Chúa Hài Nhi
trong tư thế ấy, và đôi dòng nước mắt của Ngài bỗng nhiên tuôn trào, vì Thánh
nhân đã linh cảm những gì sẽ xảy đến với Chúa Giêsu.

Đức Maria lên tiếng an ủi Thánh Giuse, mặc dù cõi lòng của Mẹ cũng đang
tan nát. Mẹ xin Thánh nhân đừng quá âu sầu và đề nghị Ngài hãy nhân cơ hội ấy
mà tán dương nhân đức vâng lời của Chúa Giêsu đối với Chúa Cha Trên Trời.
Nhờ những lời của hiền thê thánh thiện, Thánh Giuse cảm thấy thanh thản đội



chút và không vấn vương mãi về điều ấy nữa. Sau khi đã thực hiện các hành vi
hiến dâng và tôn thờ Chúa Cha, Hài Nhi Giêsu liền gieo mình vào lòng Hiền
Mẫu Rất Thánh; và Thánh Giuese cũng đi làm việc. Đang lúc bận rộn với những
công việc, Thánh nhân bỗng được xuất thần vì nhớ lại những hành vi của Chúa
Giêsu yêu dấu của Ngài. Được nhiệm lực tình yêu cuốn hút, Thánh nhân khao
khát được trực tiếp đến gặp và chiêm ngắm Hài Nhi Giêsu của Ngài cho thỏa
lòng. Nhưng vì sợ quấy rầy Chúa Hài Nhi, nên Thánh nhân đành nén lại niềm
khát khao ấy.

Mỗi khi muốn an ủi dưỡng phụ trung thành, Chúa Hài Nhi thường thân ái
mời Thánh Giuse tham dự cuộc đối thoại nội tâm. Thánh Giuse không sao
cưỡng lại được cuộc đối thoại ấy; và vì thế, Thánh nhân vội vã đến gặp Chúa.
Ngài bị thôi thúc vì cường lực của tình yêu. Thông thường, Thánh Giuse gặp
Chúa Hài Nhi cũng đang trên đường tìm đến với Ngài. Lần đầu tiên đến với
Thánh Giuse, Hài Nhi Giêsu đã được Mẹ Rất Thánh dẩn đi. Khi nhìn thấy
Thánh Giuse, Chúa Hài Nhi đã reo lên: “Chào cha!” rồi gieo mình vào vòng tay
của Thánh nhân và dùng đôi tay nhỏ xíu của mình để vuốt khẽ Ngài.

Niềm vui lần đầu tiên được nghe Chúa Hài Nhi gọi mình là “cha”76 đã làm
Thánh Giuse phải trào nước mắt. Thánh nhân nhận mình hoàn toàn bất xứng
với vinh dự ấy, nhưng vẫn tỏ dấu tri ân vì được Hài Nhi Giêsu xưng hô như thế.
Thánh Giuse chân thành cảm ơn Chúa Hài Nhi và khẩn khoản nhờ hiền thê rất
thánh thiện hãy thay Ngài mà cảm tạ Chúa Cha và Chúa Con. Đức Maria rất vui
mừng giúp đỡ Thánh Giuse về điều ấy. Mẹ Rất Thánh cũng chia vui với Thánh
Giuse về diễm phúc trọng đại của Ngài, và hai vị cùng hợp nhau cảm tạ Cha
Trên Trời vì vô vàn ân phúc Người đã trào đổ xuống trên các Ngài, nhất là
phẩm chức cho Thánh Giuse được làm đại diện của Người trên trần gian này.

Được Hài Nhi Giêsu gọi là “cha” là một nguồn an ủi bất tận đối với Thánh
Giuse. Mỗi lần như thế, tâm hồn Ngài cảm thấy như được cuốn hút và trào dâng



một lòng mến yêu mãnh liệt dành cho Chúa. Thánh nhân thường giải khuây
bằng cách trao đổi với Đức Maria về sự tự hạ khôn cùng Chúa Giêsu đã dành
cho Ngài, và kể cho hiền thê biết những điều ấy đã tác động đến linh hồn Ngài
như thế nào.

Thánh Giuse thường lặp đi lặp lại với Đức Maria: “Ôi hiền thê rất thánh
thiện của tôi, Thiên Chúa đã nâng tôi lên một địa vị cao sang biết bao! Người
trào đổ cho tôi những ân sủng và những phúc lộc thật lớn lao! Tôi thực tâm tin
rằng chính vì công phúc của Đức Nữ mà Chúa Giêsu đã ban cho tôi tất cả các ơn
ấy, bởi lẽ tôi hoàn toàn bất xứng, còn Đức Nữ thì tràn đầy ơn nghĩa trước thánh
nhan Người. Đức Nữ đã lãnh nhận phẩm chức tuyệt đỉnh là được làm Hiền Mẫu
đích thực của Đấng Cứu Thế. Rõ ràng Đức Nữ là nguyên nhân cho hạnh phúc
của tôi, vì tất cả những ân sủng đã được thông chuyển cho tôi qua sự trung gian
của Đức Nữ.

Xin Đức Nữ hãy tiếp tục cầu bầu cùng Con Chí Thánh của Đức Nữ và cảm
tạ Đấng Tối Cao thay cho tôi. Xin Đức Nữ hãy rộng lòng kêu xin thêm những ân
sủng khác cho tôi, nhất là ơn biết cộng tác xứng đáng với tình yêu hải hà Thiên
Chúa đã dành cho tôi. Hỡi hiền thê của tôi! Tôi biết phải làm gì để đền đáp Đức
Nữ, khi tôi thấy mình quá thiếu thốn như thế này?”

Đức Maria đã trả lời rất khôn khéo và rộng lượng bằng cách mời gọi Thánh
Giuse hãy coi mọi sự Ngài được lãnh nhận là do bàn tay quảng đại và nhân lành
của Thiên Chúa. Mẹ Rất Thánh cũng cất tiếng hát lên những khúc tân ca để tán
dương Thiên Chúa; sau đó, Mẹ và Thánh Giuse cùng nhau hát những bản thánh
thi để chúc tụng Đấng ban phát mọi điều thiện hảo. Thánh Giuse rất được an ủi
và mãn nguyện; sau đó, Ngài trở về với công việc của mình.

Thánh Giuse không dám gọi Chúa Giêsu là “con”, mặc dù tâm hồn hiền phụ
đầy yêu thương của Ngài rất ước muốn như thế. Thánh nhân đến gặp Đức Maria
để hỏi cho biết có nên xưng hô với Chúa Giêsu như thế hay không. Đức Maria



liền xác nhận: “Vì Hài Nhi Giêsu đã tự hạ khi gọi Tôn huynh là “cha,” và ủy thác
cho Tôn huynh địa vị làm cha trên trần gian; như vậy, Thiên Chúa đã ban quyền
cho Tôn huynh được gọi Người là “con”. Hơn nữa, như Tôn huynh đã nói, chính
vì thánh ý Chúa Cha, nên Hài Nhi Giêsu đã tự hạ suy phục Tôn huynh như thể
Người là con thật của Tôn huynh, và do đó, Tôn huynh được quyền gọi Người là
“con” và đối xử với Người như thể Tôn huynh là cha thật của Người vậy.”

Tâm hồn Thánh Giuse chứa chan hoan lạc khi nghe những lời của Đức
Maria, và Ngài đã rơi lệ vì những ơn an ủi đang được cảm hưởng. Đồng thời,
Thánh Giuse đã hợp với Đức Maria mà cảm tạ Thiên Chúa. Thánh nhân tự nhủ:
“Tôi thực sự là người diễm phúc vì được quyền gọi Ngôi Lời Nhập Thể, Con
Một Thiên Chúa Cha Hằng Hữu, là ‘con của tôi’.”

Sau cùng, Thánh Giuse lớn tiếng reo lên: “Ôi Giêsu, con của cha. Ôi Giêsu,
con của cha! Ngay lúc đó, Thánh nhân đã được xuất thần, và trong tình trạng ấy,
Ngài được mặc khải rất đặc biệt về nguyên nhân77 vì sao Chúa Giêsu lại tự hạ
làm “con” của Ngài và muốn gọi Ngài là “cha”. Khi cuộc xuất thần tuyệt vời đã
qua, Thánh Giuse đem thuật lại tất cả những điều ấy cho hiền thê của Ngài.
Trong tâm trí, Đức Maria cũng nhận biết những gì đang xảy ra với Thánh Giuse,
nhưng Mẹ rất vui khi được nghe chính Ngài nói.

Lúc nào Thánh Giuse cũng cảm thấy như được thôi thúc đem kể cho Đức
Maria mọi điều xảy ra trong linh hồn Ngài, bởi vì Thánh nhân nhận thức được
phẩm chức và sự khôn ngoan của hiền thê yêu dấu của Ngài. Hơn nữa, Thánh
Giuse đã phát hiện Đức Maria lúc nào cũng an ủi Ngài bằng những lời rất dịu
dàng; và Đức Maria luôn luôn là sự bảo đảm cho tình yêu Thiên Chúa dành cho
Ngài. Vì thế, khi tỏ ra những điều bí nhiệm nơi linh hồn mình cho Đức Maria,
Thánh Giuse muốn được hiền thê yêu dấu trợ giúp để chúc tụng và cảm tạ Thiên
Chúa. Thánh Giuse nhận mình rất bất xứng, đồng thời Ngài biết Đức Maria vô



cùng cao sang và đẹp lòng Thiên Chúa, vì Thiên Chúa đã đặc tuyển Mẹ làm
Hiền Mẫu đích thực của Con Một Thiên Chúa.

75 Chắc chắn là để dạy chúng ta hãy khiêm nhượng và tùng phục người đại diện Thiên Chúa.
76 Chúa Giêsu, Ngôi Lời Nhập Thể, nhiều lần đã gọi Thánh Giuse bằng danh xưng ấy và biểu lộ lòng yêu
mến thơ thảo đối với Ngài. Qua đó, Chúa đã dành cho Thánh Giuse một địa vị chỉ kém Mẹ Thiên Chúa mà
thôi. Nhiều vị giám mục và linh mục của Giáo Hội Vatican cũng đã chứng tỏ điều ấy trong “thỉnh nguyện
thư” của các ngài và tuyên xưng: “Là cha của Chúa Giêsu Kitô, Thánh Giuse đã được nâng cao trên mọi thụ
tạo, đến độ được dành cho một danh xưng vượt trên tất cả” (x. Mariani, Postulatum, pp. 1, 91).
Phù hợp với Thánh Kinh và Thánh Truyền, Đức Lêô XIII trong tông thư Quamquam Pluries đã xưng tụng
Thánh Giuse là “cha của Chúa Giêsu” và tuyên xưng Ngài hầu như có thẩm quyền của một người cha trên
toàn thể Giáo Hội, bởi vì Thánh nhân là thân phụ của Chúa Giêsu.
Thiên chức làm cha của Thánh Giuse không phải theo huyết nhục, tuy nhiên, Chúa Giêsu đích thực là hoa
trái từ sự kết hợp cuộc sống trinh khiết của Đức Maria và cuộc sống trinh khiết của Thánh nhân. “Hoc
matrimonium fuit ad hoc ordinatum specialiter quod Proles illa susciperetur in eo” (St. Thomas, in IV Sent., d. 30,
q. 2, a. 2, ad. 4). Theo lời cha Suarez: “Thánh Giuse không phải là cha trên danh nghĩa; Ngài có những đặc
quyến làm cha đích thực và đạt đến mức độ cao vượt nhất mà một thụ tạo có thể đạt đến mà không dự phần
vào việc sinh sản theo thể lý” (p. 3, D. Thom. Bk. 2, Disp. 8, Sect. 1, n. 3).
Thật chẳng có gì ngạc nhiên khi lần đầu tiên được nghe Chúa Giêsu gọi là “cha”, Thánh Giuse đã cảm
nghiệm được một niềm vui khôn tả và đã khóc lên vì sung sướng.
Muốn biết đầy đủ hơn về điều đang được bàn ở đây, một điều đã bị lãng quên và bỏ sót trong nhiều sách vở
sau này, độc giả nên đọc quyển Summa Josephina của hồng y Vives (các số 69, 191, 443, 451, 452, 752, 758,
873, 948, 949, 1052, 1053, 1063, 1726, 1840, 1847, 1995, 2004, 2005, 2016) và quyển Primato di S. Giuseppe
của Mariani (chap. 2, 3, 6). Độc giả sẽ thấy đó là tư tưởng của các giáo phụ như thánh Justin, thánh Jerome,
thánh Augustine, thánh John Damscene, thánh Bernard, v.v., cũng như của các nhà thần học như Pietro
Lombardo, thánh Thomas, Cajetan, Suarez, Tirinus, Carmelius a Lapide, và Gotti - đó là chưa kể đến thánh
Bernardine Sienna và nhiều vị khác. Và khi ấy, chúng ta sẽ hiểu hơn vì sao thánh Augustine đã đi đến kết
luận: “Cho dù không thể minh chứng Đức Maria thuộc dòng tộc David, thì nguyên việc Thánh Giuse xuất
thân từ dòng dõi David và đã kết ước với Đức Maria cũng đủ minh chứng hợp lý Chúa Giêsu là Con Vua
David (De Corns. Evang., 1, 1, c. n. 2).
77 Lý do kín ẩn này là gì? Chúng ta hãy cố gắng tìm hiểu. Trước tiên, chân lý đức tin dạy rằng: Đức Maria
không phải chỉ là Mẹ của nhân tình Chúa Kitô, nhưng còn là Mẹ của Ngôi Vị Thiên Chúa của Người nữa.
Tương tự như vậy, tư cách làm cha của Thánh Giuse đặt Ngài vào một tương qua trực tiếp với Ngôi Lời
Nhập Thể, và nhờ Chúa Kitô, Thánh nhân có một tương quan đặc biệt với Thiên Chúa Cha.
Tư cách làm cha bất khả thông và thánh thiên của Thiên Chúa Cha đã được trao ban cho Thánh Giuse theo
nghĩa bóng. Ngài là hình ảnh của Cha Trên Trời. Trong tương quan với Chúa Giêsu, Thánh Giuse đã hành
xử trong uy quyền và chu toàn nghĩa vụ một người cha. Trong khi đó, Chúa Giêsu - theo Thiên tính không
thua kém Chúa Cha Hằng Hữu - nhưng trong nhân tính, Người đã suy phục Thánh Giuse. Trước mắt Chúa
Giêsu, tư cách làm cha của Thánh Giuse là tấm gương phản chiếu tư cách làm cha và uy quyền của Thiên
Chúa Cha, vô cùng tự tại, cao cả và dịu hiền.
Thực sự, chúng ta có thể nói Thánh Giuse là hình bóng, là phụ tá, là đại diện của Cha Trên Trời. Tuy nhiên,
tôi xin nhấn mạnh nhiều hơn đến từ “hình bóng,” vì so với các tử khác, nó chính xác và diện tả hay hơn về
các đặc tính sứ vụ, sự tương đồng mật thiệt và trực tiếp của Thánh Giuse với Cha Trên Trời. 



Thực vậy, còn gì đi liền và tùy thuộc vào tôi hơn là chiếc bóng của tôi khi tôi đi dưới nắng? Hình bóng của
tôi và tôi không bao giờ có thể tách rời nhau, trong khi tôi dễ dàng bị tách rời khỏi những người đại diện
của tôi. Tương tự, Thánh Giuse là hình bóng của Chúa Cha, cũng như quyền tối thượng của Người.
Thánh Bernardine thành Sienna nói rằng: “Chúa Cha Hằng Hữu đã hết lòng rộng rãi ban cho Thánh Giuse
một phẩm chức và vinh quanhg trên Người Con Nhập Thể của Người tương tự như quyền tối thượng của
chính Người vậy” (Sermo de S. Joseph).
Đức thánh cha, đại diện của của Chúa Kitô trên trần gian, biểu hiện uy quyền của Thiên Chúa, nhưng chỉ
trên các phàm nhân mà thôi, còn Thánh Giuse lại hành xử quyền bính không những trên loài người và các
thiên thần, mà còn trên cả chính Thiên Chúa nữa! Quả thật, Thiên Chúa đã trở nên con người, và qua đó, tự
suy phục quyền bính của một con người. Thánh Giuse đã điều hành Thiên Chúa giống như Đức Maria đã
sinh ra Thiên Chúa và trở nên Mẹ Thiên Chúa vậy.
Khi ban sức mạnh lớn lao cho Moses để có thể giải phóng dân tộc khỏi ách thống trị bạo quyền của vua Ai
cập, Thiên Chúa đã phán: “Kìa, Ta đã cho ngươi làm chúa trên Paraoh” (Xh 7:1). Thiên Chúa Cha cũng phán
với Thánh Giuse tương tự như vậy: “Ta đặt ngươi làm chủ trên Con Ta, một vị chủ được tạo thành, hữu
hình, nhân loại, làm chủ và làm cha Con của Ta trên trần gian; còn Ta, Cha Trên Trời của Ngươi, sẽ ẩn ngự
trong ngươi.”
Thánh Giuse còn là hình bóng tình yêu của Cha Trên Trời. Theo lời Bossuét (op. cit., vol. 12, p. 123): “Khi
Thiên Chúa Cha, Đấng có từ trước muôn đời, đã tuyển chọn Thánh Giuse làm cha của Con Một Người trên
trần gian, thì một cách nhiệm mầu, Người cũng thông ban cho tâm hồn Thánh nhân một tia lửa từ tình yêu
hiền phụ vô cùng của Người. Thánh Giuse đã cảm nghiệm được sự sung mãn tình yêu ấy trong Ngài; và
đồng thời, Ngài cũng ý thức về tư cách làm cha mà Thiên Chúa đã muốn Ngài hành xử, và do đó, Ngài đã
truyền lệnh cho Đấng mà Ngài tôn nhận là Thiên Chúa của mình:. Điều ấy đã làm ngây ngất tâm hồn Chúa
Giêsu.



CHƯƠNG 40: Lòng Mến Yêu Của Thánh
Giuse Dành Cho Chúa Giêsu. Ngài Khát
Khao Ơn Cứu Độ Cho Các Linh Hồn Và

Ơn Hoán Cải Cho Người Ngoại Giáo

Hài Nhi Giêsu rất mau lớn, và tình yêu Thánh Giuse dành cho Người cũng gia
tăng không ngừng đến nỗi tâm hồn Thánh nhân thực sự bị hao tổn vì tình yêu
Thiên Chúa. Đối với Thánh Giuse, Chúa Hài Nhi dường như càng ngày càng
phương phi khả ái; và khát vọng muốn được chiêm ngắm Chúa nhiều khi đã
chiếm hữu toàn bộ con người của Thánh nhân.

Trẻ Giêsu vô cùng hài lòng và dành cho Thánh Giuse những biểu hiện yêu
mến, mặc dù Người thực hiện điều ấy một cách giới hạn, vì Thánh nhân không
thể nào chịu nổi một niềm vui tràn bờ như thế. Thực vậy, thỉnh thoảng chỉ cần
thốt lên những lời than thở “ôi Giêsu quý yêu, ôi Con dấu ái của cha!” là tâm hồn
Thánh Giuse đã chết ngạt vì cảm xúc mãnh liệt, vì vậy ít khi Ngài than thở
những lời như thế. Tâm tình Thánh Giuse rất dễ cảm nên Ngài không thể nào
nén nổi cường lực của tình mến.

Tuy nhiên, nếu như tình yêu của Thánh Giuse mãnh liệt như thế, thì đau
khổ của Ngài khi thấy Chúa Giêsu không được tôn nhận là Thiên Chúa, mà
ngược lại còn bị xúc phạm nặng nề, cũng kinh hoàng không kém. Nhiều đêm
Thánh nhân đã than khóc thảm thiết vì vô vàn linh hồn ngoại đạo còn mê muội



và xúc phạm đến Thiên Chúa. Thánh nhân thường cầu nguyện trong lòng: “Ôi
Thiên Chúa Nhập Thể, Chúa đang sống giữa những người vô đạo, mà sao họ vẫn
không chịu trở về với Chúa? Ôi lạy Chúa, xin dủ lòng thương xót dân tộc mù tối
này và chiếu giãi ánh sáng rạng ngời của Chúa cho họ! Xin cho họ được nhận
biết và được trở về với Chúa!”

Thánh Giuse ước mong cho mọi người Ai cập đều có dịp gặp Chúa Giêsu, để
khi nhìn thấy Người, họ sẽ được tình yêu Người làm cho sáng mắt sáng lòng.
Thánh nhân thường tâm sự với Đức Maria: “Ôi, tôi không thể nán chờ cho đến
ngày Chúa Giêsu tỏ mình ra cho người Ai cập. Không thể nào tâm hồn của
những người này, tuy là dân thờ lạy tà thần, mà lại vô cảm trước tình yêu của
Thiên Chúa. Như vậy, ít ra tôi cũng được an ủi khi nhìn thấy Chúa Giêsu được
yêu mến, mặc dù Người vẫn chưa được tôn nhận. Một khi nhìn thấy Chúa Giêsu
của chúng ta đi qua các đường phố, thật dịu hiền, thật hòa nhã, thật khả ái, người
ta sẽ được tình yêu của Người cuốn hút! Và niềm hoan lạc của tôi là được sống
bên Người, cầm tay Người dắt đi đây đó! Nhất định sẽ có nhiều người thầm ước
sự hạnh phúc tuyệt vời của tôi.”

Đức Maria rất vui mừng khi nhìn thấy Thánh Giuse chỉ khao khát cho Chúa
Giêsu được mọi người nhận biết và yêu mến! Để an ủi Thánh nhân, Me nói:
“Quả thật sẽ đến ngày Chúa Giêsu của chúng ta sẽ được nhiều người tôn nhận.
Họ sẽ yêu mến và bước theo Người. Nhưng Người cũng sẽ bị nhiều kẻ căm hận
và bách hại, vì những kẻ mù tối bao giờ cũng ghét ánh sáng. Tôn huynh hãy nhớ
lại lời tiên báo của cụ Simêon. Cụ đã cho chúng ta biết Chúa Giêsu sẽ nên cớ cho
nhiều người chỗi dậy và nhiều người vấp ngã. Vì thế, chúng ta phải vững tin, thời
điểm của tất cả những điều đó thế nào cũng sẽ đến.” Những lời ấy làm cho
Thánh Giuse rất buồn, vì Ngài hết lòng ước mong cho mọi người nhìn biết và
yêu mến Chúa Giêsu. Thánh nhân chăm chú nhìn Hài Nhi Giêsu rồi thân thưa
với Người: “Hỡi Giêsu rất quý yêu của cha! Lẽ nào trên trần gian này lại có



những người không yêu mến Con hay sao? Làm sao họ có thể không yêu mến
một vẻ đẹp thần diệu, một hấp lực dịu dàng, một sự quảng đại khả ái đến thế hay
sao? Nếu như một ánh nhìn trìu mến của Con đủ làm cho các tạo vật vô linh
phải ứng đáp, thì tại sao tình yêu ấy lại không được khơi dậy nơi các tâm hồn
nhân loại?

“Ôi thực tế này gây cho cha một vết thương xốn xang - khi biết Con không
được yêu mến, mà ngược lại, còn bị chống đối và bắt bớ. Ôi Giêsu yêu dấu của
cha, ước chi cha đừng sống để nhìn thấy ngày ấy, ngày Con bị ngược đãi như thế!
Cha thà chết còn hơn thấy Con bị tàn đãi như thế, hỡi Giêsu rất dấu yêu của cha,
Con là chính sự sống của cha, Con đáng được mọi người tôn kính và yêu mến.”

Thánh Giuse suy nghĩ rất nhiều về những gì Ngài có thể thực hiện để Chúa
Giêsu được mọi người yêu mến. Tuy lòng mến của Thánh nhân đã khơi lên
nhiều sáng kiến, nhưng cuối cùng, Ngài đi đến kết luận: chỉ cần liệu sao cho Hài
Nhi Giêsu được mọi người nhìn thấy, nhất định họ sẽ yêu mến Người.

Chắc chắn Thánh Giuse đã không sai lầm trong kết luận này, bởi vì trên
thực tế, vẻ phương phi tốt lành của Chúa Hài Nhi tuyệt vời đến độ mọi người
phải ngỡ ngàng chăm chú ngắm nhìn, và tình yêu từ con người của Chúa phát ra
đã làm họ cảm thấy được cuốn hút đến với Người. Tuy nhiên, chỉ có rất ít người
đã yêu mến Hài Nhi Giêsu vì nhận ra Người chính là Con Thiên Chúa, mặc dù
đây mới là nguyện ước của Thánh Giuse.

Đôi lần, Đức Maria quan sát thấy Thánh Giuse quên cả dùng bữa và không
làm được bất cứ việc gì khi ngọn lửa yêu mến Chúa đang bừng cháy trong tâm
hồn Ngài. Để giúp Thánh Giuse giải tỏa bớt cảm ái nồng cháy ấy, Mẹ Thiên
Chúa thường hỏi Thánh nhân đang đau đớn về điều gì, và Ngài đã tỏ cho Mẹ
biết những ước nguyện của Ngài và ngọn lửa tình yêu Ngài đang cảm nghiêm
trong tâm hồn. Đức Maria và Thánh Giuse thường đàm đạo với nhau về chủ đề
Chúa Giêsu đáng được yêu mến như thế nào vì uy linh và sự tốt lành của Người;



và khi trao đổi như thế, hai vị càng được bừng cháy hơn trong ngọn lửa tình yêu
Thiên Chúa.

Đức Maria và Thánh Giuse nhiều lần đã thấy Trẻ Giêsu quỳ gối trên nền
nhà, hai tay chắp lại và thực hiện những hành vi hiến dâng cho Thiên Chúa. Một
lần kia, khi nhìn thấy như thế, Thánh Giuse đã hỏi Đức Maria rằng Chúa Giêsu
đang thân thưa những gì với Cha Trên Trời. Đức Maria đã cho Thánh nhân biết
Chúa Hài Nhi đang tự hiến cho Cha Trên Trời vì phần rỗi của nhân loại. Thánh
Giuse liền sấp mình xuống đất và sốt sắng khiêm cung hợp với Chúa Giêsu
trong lễ hiến dâng của Người.

Thánh nhân cứ quỳ yên trong tư thế ấy cho đến khi Chúa Giêsu chỗi dậy,
đến gần Ngài và tỏ dấu yêu mến. Khi ấy, Thánh nhân ôm chằm lấy Chúa Giêsu
và nài xin Chúa kêu cầu Cha Trên Trời ban cho Ngài mọi ơn cần thiết để trở
nên đẹp lòng Thiên Chúa hơn. Thánh nhân còn phó thác toàn thể các tội nhân
cho Chúa Giêsu, để Người xin Cha Trên Trời ban cho họ ơn hoán cải.

Rồi Thánh nhân kết thúc lời thỉnh nguyện: “Ôi Giêsu của cha, xin Con hãy
van nài Cha Trên Trời chiếu giãi ánh sáng của Người trên toàn thể nhân loại, để
họ tôn nhận Con là Con Thiên Chúa và yêu mến Con cho phải đạo.” Khi nghe
lời thỉnh cầu của Thánh Giuse, Hài Nhi Giêsu mỉm cười và cho Thánh nhân hiểu
rằng Người sẽ nhậm lời. Hơn nữa, Chúa còn bảo đảm cho Thánh nhân rằng
Người đã thực hiện việc ấy. Và điều này đã làm Thánh Giuse cảm thấy rất mãn
nguyện.

Đến thời điểm này, Trẻ Giêsu đã đi lại khá vững vàng và nói năng rất dễ
thương. Trẻ Giêsu cùng với Mẹ Rất Thánh và Thánh Giuse đọc các thánh vịnh
chúc tụng Thiên Chúa. Chúa làm việc này sốt sắng đến nỗi Đức Maria và Thánh
Giuse thường xuyên được ngất trí. Niềm hoan lạc Thánh Giuse được cảm hưởng
khi cùng Trẻ Giêsu đọc các thánh vịnh chúc tụng Thiên Chúa thật không sao tả
xiết. Thế là quãng thời gian còn lại trong ngày - lúc phải đi làm việc - trở nên dài



đằng đẵng, Thánh Giuse hầu như không thể chờ đợi được cho đến giờ ấn định
để cùng với Trẻ Giêsu chúc tụng Cha Trên Trời.

Mọi việc Trẻ Giêsu cùng làm với Đức Maria và Thánh Giuse, dù là chuyện
trò, dùng bữa, hoặc cầu nguyện, tất cả đều đem lại một niềm vui dạt dào cho
Thánh Giuse. Thánh nhân cảm nghiệm một sự an ủi bao la khi được nghe Trẻ
Giêsu nói về những sự thiện hảo của Cha Trên Trời. Mặc dù còn nhỏ, nhưng Trẻ
Giêsu đã nói về vấn đề này rất thông suốt và khôn ngoan, đến nỗi các thiên thần
cũng phải thán phục. Khi ấy, tự thẳm cung linh hồn, Thánh Giuse đã thốt lên
những tiếng than thở và dung mạo của Ngài ửng lên như lửa hồng, càng lúc Ngài
càng bừng cháy trong ngọn lửa tình yêu Thiên Chúa.

Khi không thể nén nổi những ngọn lửa linh thánh đang phừng cháy trong
tâm hồn, Thánh Giuse thường kêu lên: “Ôi Thiên Chúa cao quang! Đến giờ này
mà sao Chúa vẫn được biết đến quá ít ỏi! Tại sao Chúa vẫn chưa được yêu mến!
Ôi lạy Chúa, xin ban cho con một trái tim khác để yêu mến Chúa, vì trái tim của
con quá chật hẹp và không thể chịu nổi cường lực của tình yêu Chúa!”

Thỉnh thoảng, trong lúc đang dùng bữa với hiền thê thánh thiện và Trẻ
Giêsu, Thánh Giuse định thần và chăm chú nhìn xem Trẻ Giêsu Chí Thánh
dùng bữa thật dễ thương thơ thảo. Lúc chiêm ngắm Chúa, Thánh nhân thường
quên cả ăn uống. Mỗi lần như thế, Trẻ Giêsu thường nhắc nhở và ân cần mời
Thánh Giuse ăn uống, rồi tiếp thức ăn cho Ngài. Thánh Giues dùng bữa mà hai
hàng nước mắt vui mừng lã chã chảy trên đôi má. Của ăn khi ấy dường như
thơm ngon hơn bình thường, không khác gì manna từ trời ban xuống.

Chẳng mấy chốc, Trẻ Giêsu đã đến tuổi niên thiếu và muốn được cùng
Thánh Giuse đi đây đi đó để mua sắm các thứ cần thiết. Người rất vui mừng ngỏ
lời xin hiền phụ cho được đi cùng. Thánh Giuse rất hạnh phúc về điều đó, và với
sự đồng ý của Đức Maria, Ngài đã cầm tay Trẻ Giêsu dắt đi bên mình. Đó là lần
đầu tiên Trẻ Giêsu ra khỏi nhà, và bầu khí hôm ấy hiển nhiên trở nên trong lành



và dễ chịu hơn, bởi lẽ Đấng Cứu Thế đang đi qua những đường phố. Mọi người
dân Ai cập đều cảm nhận một niềm vui lạ thường vào dịp ấy, mặc dù không biết
nguyên do tại đâu.

Trẻ Giêsu bước đi với thần thái uy nghi và hân hoan. Niềm vui của Thánh
Giuse thật không sao tả hết. Thánh nhân biết mình đang dẫn Con Một của Cha
Trên Trời, báu tàng của cả thiên đàng. Hai cha con gặp gỡ nhiều người, ai nấy
đều kinh ngạc trước vẻ phương phi của Con Trẻ. Thánh Giuse cũng được mọi
người chúc mừng vì có một Người Con như thế.

Tuy nhiên, cũng có một số người lên tiếng nhận xét: “Ô, tội nghiệp cho Chú
Nhỏ phải làm con một anh chàng nghèo đói. Chú Nhỏ có một vẻ dễ thương thật
hiếm thấy và những đặc điểm nói chung là rất ấn tượng, rất lịch thiệp và tinh tế.”
Người ta thực sự rất kinh ngạc mỗi khi nhìn thấy Trẻ Giêsu. Những đám trẻ con
trên đường phố tình cờ gặp được Trẻ Giêsu, và luôn thấy Người tỏ vẻ vui tươi
thân ái với chúng.

Khắp thành, người ta nhanh chóng loan truyền cho nhau về vẻ xinh đẹp và
dễ thương của Chú Nhỏ con ông Giuse. Nhiều người ước ao được gặp Trẻ Giêsu,
nhưng lại không đủ mạnh dạn đến nhà để được tận mắt nhìn thấy. Vì thế, họ chờ
Thánh Giuse dẫn Trẻ Giêsu ra ngoài. Một số người láng giềng đã mượn cớ này
cớ khác để ghé vào nhà của Thánh Gia, thường là tìm đến Mẹ Rất Thánh để nhờ
việc này việc nọ. Họ dự tính như thế để đến gặp Đức Maria, và cả Trẻ Giêsu nữa,
vì vẻ phương phi tuyệt vời của Con Trẻ khiến họ phải thán phục. Đức Maria và
Thánh Giuse tiếp đón những người ấy rất niềm nở. Lời nói của Mẹ Thiên Chúa
rất hiệu quả trong việc làm cho những người khách cảm thấy hối hận về các lỗi
lầm của họ. Những người này tỏ ra rất ngưỡng mộ Đức Maria và Người Con của
Mẹ.

Mỗi khi Thánh Giuse ra khỏi nhà một mình, thường có rất đông người đến
hỏi thăm Ngài về tình hình hiền thê của Ngài và Trẻ Giêsu. Mọi người đều ước



ao được gặp gỡ và cảm thấy được an ủi khi tiếp chuyện với các Đấng. Mẹ Thiên
Chúa liệu cách hướng dẫn nhiều tâm hồn, nhất là những tâm hồn thiện chí và
thân thiết với Mẹ, về các điều liên hệ đến đức tin chân chính và việc nhận biết
Thiên Chúa chân thật.

Các con trẻ cũng thường tìm đến với Trẻ Giêsu. Mẹ Thiên Chúa cho chúng
vào nhà để vui đùa với Trẻ Giêsu. Chúa tỏ ra thân tình, dạy cho các trẻ nhiều
kinh nguyện và những lời chúc tụng tình yêu Cha Trên Trời. Những đứa trẻ
ngây thơ rất thích thú được chơi với Trẻ Giêsu, và chúng thường mang theo
bánh trái để Người ăn uống với chúng. Trẻ Giêsu nhận các quà tặng, ban phép
lành, sau đó, Người vui vẻ hưởng dùng đôi chút với các trẻ, rồi trao phần còn lại
cho các chúng đem về. Thánh Giuse quan sát tất cả những điều ấy; Ngài kêu xin
Thiên Chúa thương ban cho các con trẻ ngây thơ ấy được nhận biết Thiên Chúa
chân thật ngay từ độ tuổi thơ ấu của chúng.

Trong những lần Thánh Giuse dẫn Chúa Giêsu đi ra ngoài, tất cả những
người tình cờ được gặp các Ngài đều tỏ vẻ mãn nguyện và thán phục. Các thiếu
nhi tức khắc ùa kéo đến và bám chặt lấy Trẻ Giêsu. Nếu như nơi đó vắng vẻ một
chút, Trẻ Giêsu thường hướng mắt lên cao và dùng ngón tay trỏ chỉ lên trời mà
nói: “Đó là nhà Cha Trên Trời của Ta.” Các con trẻ ngây thơ khác cũng bắt
chước như thế mà kêu lên: “Trên đó là nhà của Cha Trên Trời.” Điều đó làm cho
Thánh Giuse rất thỏa dạ, chính Ngài cũng hướng lên cao và chiêm ngắm sự cao
quang của Cha Trên Trời.

Khi cầm tay Trẻ Giêsu dắt qua các đường phố, Thánh Giuse thường được
nhiều nhân vật vị vọng mời ghé vào thăm nhà để họ được dịp nhìn ngắm và hân
hạnh đón tiếp Con Trẻ. Trong nhiều trường hợp, Thánh Giuse thường lịch sự từ
chối, nhưng ở những nơi có nhiều trẻ nhỏ và thấy Chúa Giêsu tỏ ý muốn vào, thì
Thánh nhân cũng chấp nhận lời mời của họ. Hai Đấng thường được tiếp đón



nồng hậu, mọi người trong nhà kéo đến chiêm ngưỡng Trẻ Giêsu với vẻ hấp dẫn
tuyệt vời, hơn mọi con trẻ khác.

Trẻ Giêsu có một thái độ rất dễ thương, nhưng vẫn đượm một thần thái uy
nghi, thành ra không ai dám âu yếm vuốt ve Người như người ta vẫn thường làm
với các con trẻ khác. Kết quả là mọi người đều kinh ngạc trước vẻ dễ thương,
nghiêm trang và nhu hòa ngoại thường của Trẻ Giêsu, trong khi tâm hồn họ cảm
thấy xúc động vì hối lỗi. Chúa Giêsu thường cư xử rất thân thiện với các con trẻ
tình cờ hiện diện chung quanh, và Người tỏ ra dễ dãi với chúng. Tất cả các
chúng đều quyến luyến và không muốn rời xa Trẻ Giêsu. Bọn chúng quyết tâm
đi theo Trẻ Giêsu đến bất cứ nơi nào.

Vì thế, sau khi cảm ơn các gia chủ, Thánh Giuse thường lịch sự cáo từ và dẫn
các trẻ đi theo một quãng. Người ta khuyên Thánh nhân hãy chăm sóc Trẻ
Giêsu cho thật tốt, và cho rằng Ngài thực sự rất diễm phúc khi được làm cha của
một Người Con như thế. Ngay cả những nhân vật được trọng vọng nhất thành
phố cũng tỏ ra thèm muốn số phận hạnh phúc của Thánh Giuse.

Sau khi từ giã các gia đình ấy, Thánh Giuse vẫn thường nhắc lại sự thân thiện
chân tình họ đã dành cho Ngài, và lòng mộ mến sâu xa họ đã dành cho Chúa
Giêsu. Khi ấy, Thánh nhân cũng suy nghĩ về hiện trạng tang thương của họ vì
thiếu hiểu biết về Thiên Chúa chân thật, Thánh nhân cảm thấy một nỗi đau đớn
quặn thắt và thường khóc lóc thảm thiết. Ngài nài nỉ Chúa Giêsu hãy xin cho họ
ơn trọng ấy bằng những lời khẩn nguyện của Người dâng lên Cha Trên Trời.

Tương tự, mỗi khi gặp những người chào kính và chúc mừng Ngài vì có được
một Người Con tuyệt vời, Thánh nhân liền thưa lên cùng Thiên Chúa: “Ôi,
Thiên Chúa của con, những người này không nhận biết Chúa, và ý chí của họ
cũng chưa sẵn sàng hướng về Chúa. Ôi, con phải làm gì để những người này
nhận biết Chúa và yêu mến Chúa? Nếu cần, con rất sẵn lòng hiến dâng mạng
sống của con để đem lại ơn hoán cải cho họ.”



Tận thẳm cung tâm hồn, Thánh Giuse vẫn ấp ủ những niềm khát vọng thao
thức. Thỉnh thoảng, người ta thấy Thánh nhân rưng rưng nước mắt. Họ thường
hỏi nguyên nhân nỗi thống khổ, nhưng Thánh nhân chỉ trả lời rằng vì Ngài ước
mong cho mọi người được hạnh phúc thực sự, thế mà vẫn thấy họ không được
như thế, và do đó, Ngài cảm thấy xót xa cho họ. Những người nêu câu hỏi không
hiểu nổi ý tứ của Thánh Giuse. Một số người nghĩ rằng Ngài mong cho họ được
nhiều của cải đời này, vì thế, đã kháo láo với nhau: “Thật là một anh chàng ngây
ngô! Hắn ta nghèo rồi cứ tưởng ai cũng nghèo như mình.”

Mỗi khi tình cờ gặp phải những người sa đắm trong tính mê nết xấu, Thánh
Giuse lập tức nhận ra vì Ngài thấy Chúa Giêsu tỏ dấu rất buồn bã. Vì vậy, Thánh
nhân cũng rất đau đớn khi gặp những người tội lỗi, và Ngài không ngừng cầu
nguyện cho họ biết hoán cải.



CHƯƠNG 41: Chúa Giêsu Tại Xưởng Mộc
Của Thánh Giuse

Khi vừa đủ lớn để có thể giúp đỡ ít nhiều, Trẻ Giêsu đã xin hiền phụ Giuse đến
phụ giúp công việc và để an ủi Thánh nhân bằng sự hiện diện của Người. Thánh
Giuse chưa bao giờ ngờ rằng Chúa Giêsu lại hạ cố đến mức phải làm những công
việc cực nhọc như thế. Vì vậy, khi Trẻ Giêsu ngỏ ý muốn phụ giúp, Thánh nhân
hết sức xúc động và tuyên bố Ngài không bao giờ chấp nhận điều đó, trừ phi
chính Chúa Cha đã tiền định như vậy.

Thánh Giuse quay nhìn Chúa Giêsu và nói: “Ôi Đấng Khôn Ngoan Hằng
Hữu, sao Con lại muốn hạ mình quá độ như vậy? Là tôi tớ của Con, làm sao cha
có thể nhìn thấy Đấng cao sang như Con, không ngừng liên lạc với Cha Trên
Trời về công cuộc quan trọng là cứu độ nhân loại, mà phải nhọc nhằn với những
công việc như thế? Làm sao cha có thể nhìn thấy Con phải chịu cực nhục như
thế này?”

Thánh Tử Giêsu minh định đây chính là thánh ý của Cha Trên Trời, và
Người xuống trần gian thực sự không phải để được phục vụ, nhưng để phục vụ;
vì thế, Người cần nêu cao tấm gương khinh chê mọi hào nhoáng và vinh hoa
trần thế. Nghe vậy, Thánh Giuse liền suy phục thánh ý Cha Trên Trời và không
phải đối gì nữa. Ngược lại, Thánh nhân tưởng nghĩ đến niềm vui sẽ được nhìn
thấy Trẻ Giêsu yêu dấu trong xưởng mộc, ngay bên cạnh Ngài. Được an ủi rất
nhiều, Thánh Giuse bộc lộ rõ niềm hạnh phúc vô bờ bến. Ngài quay sang, tỏ vẻ



nuối tiếc cho Đức Maria, vì từ nay, trong những giờ Trẻ Giêsu ở bên cạnh Ngài,
tất nhiên Mẹ Thiên Chúa sẽ không còn được hưởng sự hiện diện trìu mến của
Người nữa. Đức Maria Rất Thánh - luôn tuân hợp thánh ý Thiên Chúa với một
con tim tràn đầy tình yêu - lên tiếng trấn an rằng Mẹ rất vui mừng vì Thánh
nhân sẽ được lãnh nhận các ơn an ủi ấy, và hơn nữa, thánh ý Thiên Chúa phải
được nên trọn.

Ai có thể tưởng tượng Thánh Giuse khi ấy được cảm hưởng niềm hoan lạc
thiêng liêng và được dạt dào ơn an ủi như thế nào, bởi lẽ Ngài sẽ có Chúa Giêsu
ngay bên cạnh. Mỗi khi bắt tay vào việc, Thánh Giuse cảm thấy chẳng khác nào
ở trên thiên đàng. Chẳng phải chính Con Thiên Chúa đang ở bên cạnh và phụ
giúp cho Ngài hay sao? Trẻ Giêsu giúp mang đến cho Thánh nhân khi thì các đồ
nghề, khi thì những tấm gỗ. Mặc dù hồi ấy mới khoảng độ năm sáu tuổi,78 nhưng
Trẻ Giêsu đã muốn làm việc như một thiếu niên mạnh mẽ, Người ráng sức
khiêng những tấm ván khá nặng nề. Thánh Giuse rất xúc động về điều đó và hết
sức hạn chế những cố gắng ấy của Thánh Tử. Bên cạnh những công việc, Trẻ
Giêsu còn nhiệt thành giúp đỡ và tiên liệu những nhu cầu cho dưỡng phụ Giuse;
Chúa làm mọi việc với một tinh thần rất vui tươi.

Khi nhìn ngắm Thánh Tử Giêsu, Thánh Giuse luôn giục lòng để ý thức về
Thiên Tính ẩn nhiệm, nhưng vẫn có các biểu hiện hiển nhiên, ở nơi Chúa.
Những lần được Trẻ Giêsu trao cho các món đồ cần thiết trong khi làm việc,
Thánh Giuse thường nắm lấy tay Chúa, rồi đứng trước mặt Người, chăm chú
nhìn thẳng vào mắt Người; bấy giờ ngọn lửa yêu mến bùng lên mãnh liệt khiến
Thánh nhân phải ngưng hẳn các công việc và ngồi xuống ghế. Khi ấy, Trẻ Giêsu
cũng cầm lấy tay Thánh Giuse và tỏ dấu yêu mến Ngài. Một lần kia, khi đã mệt
nhoài, Thánh Giuse nói với Chúa Giêsu: “Ôi, Giêsu quý yêu của cha; Con cao
sang và dấu ái của cha! Vì đâu cha lại có phúc trọng thế này là được ở bên Con?



Ôi, linh hồn cha không sao chịu nổi niềm vui trào dâng mà sự hiện diện của Con
mang lại cho cha!”

Đáp lại, Trẻ Giêsu nói rằng niềm vui ấy mới chỉ là khúc dạo đầu của hạnh
phúc vô biên đã được dọn sẵn cho Ngài trong nhà của Cha Trên Trời. Nghe
những lời ấy, Thánh Giuse càng được ủi an hơn nữa vì Ngài luôn luôn trông đợi
sẽ được hoan hưởng mọi phúc lành và an ủi đời đời, những điều mà tâm trí nhân
loại không thể dò thấu và hiểu biết được.

Các cư dân Ai cập trong thành phố nhìn thấy Trẻ Giêsu giờ đây đang làm
việc bên cạnh Thánh Giuse. Họ ngạc nhiên vì sao Trẻ Giêsu còn nhỏ như vậy mà
lại có thể phụ việc cho cha. Nhiều người đã đến xưởng mộc và ngỡ ngàng trước
nét vui tươi, uy nghi, thân thiện, khiêm tốn và tinh thần giúp đỡ của Trẻ Giêsu,
thể hiện qua thái độ sẵn sàng làm bất cứ việc gì Thánh Giuse yêu cầu. Họ khen
ngợi Trẻ Giêsu và nói với Thánh Giuse rằng Ngài thực sự là một người cha diễm
phúc.

Tuy nhiên, cũng có một số đông người đã chê trách Thánh Giuse, cho Ngài
là thiếu suy xét khi bắt đứa con trai nhỏ của mình phải đến xưởng mộc và làm
các việc vượt quá sức lực trẻ con như thế. Những lời nhận định ấy làm Thánh
Giuse rất khổ tâm, nhưng trong trường hợp này, Ngài không tự biện minh một
lời nào; ngược lại, Ngài chỉ im lặng và hiến dâng tất cả nỗi khổ tâm lên Thiên
Chúa.

Trẻ Giêsu rất dễ thương, tử tế và vui tươi với mọi người; đồng thời, Người
hiến dâng lên Cha Trên Trời các hành vi như đã được ghi trong bản văn nói về
đời sống nội tâm của Người. Các trẻ nhỏ cũng thường kéo đến và tụ tập ở xưởng
mộc để được gần gũi bên Trẻ Giêsu vui tính, vì Người rất niềm nở bầu bạn với
các trẻ, Người dạy chúng các mầu nhiệm đức tin chân thật. Thỉnh thoảng, người
ta cũng đem của nọ thức này đến cho Trẻ Giêsu, Người vui vẻ đón nhận, rồi đem
chia sẻ cho những người nghèo khó.



Một số người lại đến xưởng mộc để thuê mướn làm các món đồ, với chủ tâm
tìm dịp ngắm nghía Trẻ Giêsu, và may ra có thể nói chuyện với Người. Điều đó
mang lại cho Thánh Giuse thêm nhiều công việc, thành ra Ngài lại thêm vất vả.
Tuy nhiên, Trẻ Giêsu đã ở bên cạnh để phụ giúp, và với thần hứng tình yêu,
Người đã biết trước những nhu cầu tinh tế của hiền phụ. Chúa dùng đôi bàn tay
bé bỏng đầy phúc hậu để lau khô những giọt mồ hôi trên gương mặt Thánh
Giuse. Khi phụ giúp tất cả những việc ấy, Chúa Giêsu đã nâng đỡ gánh nặng cho
Thánh Giuse rất nhiều. Vì lòng mến Thiên Chúa nơi Thánh Giuse hoạt động
quá mãnh liệt, nên Ngài thường cảm thấy rất hao kiệt; tuy nhiên, ơn thánh được
lãnh nhận từ nơi Chúa Giêsu luôn luôn đem lại cho Ngài một nguồn thần lực.

Thánh Giuse thực hiện các công việc một cách hoàn hảo khiến mọi người
đều vừa ý và hết lòng khâm phục. Về vấn đề công xá, Thánh nhân lãnh nhận
những gì người ta tự nguyện trao cho, và chỉ giữ lại một phần hết sức cần thiết
cho nhu cầu. Phần còn lại, Thánh nhân phân phát hết cho những người nghèo
khó. Việc đó làm Chúa Giêsu rất vui lòng, và Người đã khích lệ Thánh Giuse
trong nỗ lực ấy, để Thánh nhân có thể chia sẻ hơn nữa cho những người túng
quẫn, những đối tượng được Thiên Chúa yêu thương đặc biệt.

Có khá nhiều người vị vọng trong thành đã đến xưởng mộc để yêu cầu
Thánh Giuse giao Trẻ Giêsu cho họ chăm sóc. Họ thuyết phục Thánh nhân:
“Con Trẻ có một thần thái ngoại thường và cực kỳ đĩnh ngộ, nếu ông giữ Con
Trẻ lại xưởng mộc này, e rằng không xứng hợp. Chúng tôi sẽ tận tình chăm sóc
và lo liệu việc ăn học đàng hoàng cho Con Trẻ. Con Trẻ sẽ được lợi nếu ở với
chúng tôi; còn ông quá nghèo túng, chúng tôi cũng sẽ rộng tay chu cấp cho cả
ông nữa. Ông hãy giao Con Trẻ của ông cho chúng tôi đi. Chúng tôi sẽ quan tâm
lo liệu cho Con Trẻ được ăn học đến nơi đến chốn.”

Những lời đề nghị ấy làm Thánh Giuse phải run rẩy và đau đớn vì lo âu. Sau
khi cảm ơn sự quan tâm của những người kia, Thánh Giuse cho họ hiểu rằng



trọn vẹn niềm an ủi của Ngài là Trẻ Giêsu phải ở bên cạnh Ngài. Trẻ Giêsu
chính là gia sản duy nhất và là tất cả kho tàng của Ngài. Thánh Giuse khẳng
định Ngài sẵn sàng hy sinh mạng sống còn hơn là phải xa lìa Người Con dấu
yêu. Khi nghe lời ấy, những người kia đành phục lý và trả lời: “Ông nói quả thật
có lý; đúng ra, chúng tôi không nên cưỡng ép ông như thế.”

Một lần nữa, Thánh Giuse lại cảm thấy hoàn toàn thanh thản, và sau đó,
Ngài đã tâm sự với Chúa Giêsu: “Con dấu yêu cao quý của cha! Ước gì đừng bao
giờ cha bị chia lìa khỏi Con. Quả thật cha không xứng đáng với ơn ấy, vì cha
không đền đáp cân xứng với tình yêu Con dành cho cha. Tuy nhiên, cha thà chết
còn hơn là bị mất Con. Cha biết rằng nếu như Con sống với những người này,
Con sẽ được mọi thứ tối hảo. Tuy nhiên, Con không đến để tìm kiếm lạc thú
hoặc tiện nghi, nhưng thực sự mộ mến sự nghèo khó. Vì vậy, Cha thực tâm hy
vọng Con sẽ ở lại đây với người đầy tớ hèn mọn của Con là cha đây.”

Đáp lại, Trẻ Giêsu phấn khởi khích lệ Thánh Giuse và bảo đảm rằng Người
sẽ luôn nghe lời Thánh nhân trong mọi sự, như người con thảo hiếu đối với
ngưới cha. Những lời đầy sức an ủi ấy đã làm Thánh Giuse xúc động đến rơi lệ
và Ngài hết lời cảm ơn Chúa Giêsu. Rồi ngay khi vừa gặp Đức Maria, Thánh
nhân liền kể cho hiền thê tất cả. Như thường lệ, Đức Maria lắng nghe một cách
thích thú, mặc dù Mẹ đã biết tất cả sự tình.

Vào thời gian này, tuy đã quen đến xưởng mộc với Thánh Giuse, nhưng Trẻ
Giêsu cũng thường hay ở lại nhà để an ủi Hiền Mẫu dấu yêu bằng sự hiện diện
của Người. Ở đó, Chúa tâm sự những điều thánh thiện với Mẹ Rất Thánh. Trong
những lúc ấy, Thánh Giuse cảm thấy nhung nhớ Trẻ Giêsu, và khát khao ít là
được nhìn thấy bóng dáng của Người. Vì vậy, Thánh nhân lẩm nhẩm một mình
với thái độ rất cảm thông với hiền thê của Ngài: “Ôi, mỗi khi Trẻ Giêsu ở bên
cạnh tôi tại xưởng mộc, thì Mẹ Thiên Chúa thực ra đã phải mòn mỏi vì cam chịu
nỗi nhớ nhung, khi không được hoan hưởng sự hiện diện đầy hoan lạc và cao



quý của Chúa! Thật không có gì chính đáng hơn là việc Chúa Giêsu nói chuyện
với Đức Nữ và an ủi Đức Nữ bằng sự hiện diện của Người.”

Thỉnh thoảng, đang lúc trầm tư với những suy tưởng ấy, Thánh Giuse bỗng
dưng thấy mình rời bỏ xưởng mộc, tự nhiên trở về nhà và ở bênh cạnh Chúa
Giêsu và Đức Maria. Tuy nhiên, khi chợt nhận ra điều này, Thánh nhân liền xin
hiền thê rất thánh và Chúa Giêsu tha lỗi cho Ngài. Thánh nhân thú nhận lòng
yêu mến rạo rực đã thúc đẩy Ngài trở về, mặc dù Ngài không ý thức mình đang
làm như thế.

Trong những lần ấy, Chúa Giêsu và Đức Maria luôn luôn đón tiếp Thánh
Giuse rất niềm nở chân tình, mời Ngài tham gia cuộc đàm đạo của hai Đấng, thế
là Thánh Giuse cảm thấy vô cùng an ủi và ngất ngay trong tình yêu thánh thiện.
Sau khi đã cảm tạ Thiên Chúa vì đã an bài mọi sự vì lợi ích, nhất là để an ủi linh
hồn Ngài, Thánh nhân liền quay lại với công việc. Trong tâm trí, Thánh Giuse
miệt mài với những ý tưởng vừa được bàn luận; dù khi đã thấm việc, nhưng
Thánh nhân vẫn không cảm thấy mệt mỏi. Tình yêu của Thánh Giuse không để
cho Ngài nghiệm thấy một chút cay cực nào nữa; ngược lại, giữa những lao nhọc,
Thánh nhân vẫn vui mừng vì ý thức rằng với thánh quả từ những lao nhọc, Ngài
sẽ chu cấp nhu cầu cho Chúa Con Chí Thánh và cho Đức Maria. Ngoài ra,
Thánh nhân có thể dùng phần còn lại để giúp đỡ những người nghèo khó; đó
cũng là một điều mang lại niềm vui cho Chúa Giêsu và Đức Maria.

Mẹ Thiên Chúa nhiều lần đã tỏ ra những biểu hiện yêu mến và biết ơn đối
với tất cả những lao nhọc Thánh Giuse đã phải một thân gánh vác. Thánh nhân
cảm thấy rất ấy náy về điều đó. Những lời chân tình của Đức Maria dĩ nhiên đã
làm thỏa lòng Thánh Giuse, nhưng với lòng khiêm nhượng, Ngài vẫn nhận mình
không xứng đáng. Thánh nhân nói với Đức Maria rằng Ngài không xứng đáng
với công trạng ấy, cũng như với sự quan tâm và quảng đại của Mẹ, bởi vì Ngài
cảm thấy có bổn phận phải làm nhiều hơn nữa cho Chúa Giêsu và Mẹ là hiền thê



của Ngài. Thánh Giuse thường tận dụng mọi cơ hội để thực thi nhân đức khiêm
nhượng, Ngài không chịu nhận công trạng được qui cho Ngài. Đối với Thánh
Giuse, được tiêu hao bản thân để chu cấp sinh nhai cho Chúa Giêsu và Mẹ Maria
là một phúc lành rất trọng hậu.

Mỗi lần Thánh Giuse đem các thứ hoa trái và rau quả về nhà, Trẻ Giêsu
thường mau mắn ra đón và quấn quít Ngài một cách rất thân tình, đến độ Thánh
nhân phải ngỡ ngàng. Trẻ Giêsu thường nói với Thánh Giuse: “Cha Trên Trời
của Con nhất định sẽ ban thưởng cho tất cả tấm lòng yêu thương của cha.” Nghe
vậy, Thánh Giuse không cầm được nước mắt. Mặc dù khiêm nhượng, nhưng
Thánh nhân vẫn rất lúng túng. Tuy nhiên, Ngài cũng cảm thấy được an ủi và vui
mừng.

78 Có nhiều ý kiến khác nhau về thời gian Thánh Gia lưu ngụ bên Ai cập. Một số tác giả cho là bảy năm.
Trong thời gian ghi chép quyển sách này, đầy tớ Chúa là Mẹ Maria Cecila Baij đã được yêu cầu hãy hỏi cho
biết Chúa đã hồi hương từ Ai cập vào thời gian nào. Và trong một buổi cầu nguyện, mẹ đã nghe những lời
này: “Về tuổi của Ta vào thời điểm ấy, Ta đã sáu tuổi.” (Arch. Monas. Letter G. C. 4).
Những người xác quyết khoảng thời gian Thánh Gia lưu ngụ bên Ai cập là một năm, hoặc tối đa là hai năm,
thường căn cứ vào thời điểm vua Herod từ trần là năm 750 a.u.c (tức là năm thứ 750 sau khi thành Roma
được xây - ab urbe condita - vào khoảng năm thứ 4 trước Công Nguyên), nghĩa là khoảng độ bốn năm
trước thời điểm khởi đầu Công Nguyên của lịch dùng hiện nay. Theo Phúc Âm, sau khi vua Herod qua đời,
thiên thần mới hiện đến và truyền cho Thánh Giuse trở về Palestine.
Chúng ta nhận thấy, mặc dù thời điểm vua Herod qua đời trên đây (năm 750 a.u.c) đã được chấp nhận rộng
rãi đi nữa, nhưng không phải là không còn nhiều tranh cãi. Trong số những tác giả hiện tại, H. Reiss đã nêu
ra bằng chứng xác định vua Herod qua đời vào năm 753 a.u.c, chứ không phải năm 750 a.u.c.. Tuy nhiên,
cho dù thời điểm năm 750 a.u.c. có được chấp nhận là chính xác đi nữa, thì tại sao Thánh Gia lại phải từ Ai
cập hồi hương lập tức sau khi bạo vương qua đời? P. La Broise đã viết (The Virgin, p.120): “Có lẽ không phải
chỉ có một mình Herod là người hăm giết hại Chúa Hài Nhi.”
Hơn nữa, những lời của sứ thần được đặt ở số nhiều (defuncti sunt: họ đã chết), và điều này cho phép chúng
ta nghĩ rằng Thiên Chúa không phải chỉ chờ vua Herod, mà còn nhiều người khác phải chết nữa. Như vậy,
sau khi việc kế ngôi đã hoàn tất được một thời gian, Thánh Giuse mới trở về Palestine. Do đó, rất có thể
thiên thần đã không truyền cho Thánh Gia lập tức hồi hương ngay sau khi vua Herod băng hà.
[Những nhận định trên đây dường như mặc nhiên thừa nhận Chúa Kitô đã thực sự giáng sinh vào năm 6
trước Công Nguyên. Nếu như Chúa giáng sinh vào một thời điểm sớm hơn nữa, thì thời hạn lưu ngụ lâu dài
bên Ai cập còn được chứng minh dễ dàng hơn nữa nhờ vào quãng thời gian khá dài sau khi vua Herod băng
hà. Có lý mà tin rằng việc bách hại Chúa Hài Nhi đã xảy ra vào một quãng thời gian khá lâu, chứ không
phải chỉ một thời gian ngắn trước khi vua Herod từ trần.
Cha Faber kết luận bằng ý kiến đã được chấp nhận rộng rãi, khi hồi hương, Chúa Giêsu khoảng độ bảy tuổi.



Cha đã trưng ra nhiều ý kiến của các tác giả uy tính về vấn đề này (The Foot of the Cross, Peter Reilly Co.,
1956, oo. 114-115).
Có bằng chứng minh bạch để tin rằng quan Publius Cyrinus (hoặc Quirinus) thực sự đã làm tổng trấn Syria
hai lần, và cũng đã có hai cuộc kiểm kê dân số được tổ chức trong thời gian ấy, một lần được tiến hành vào
khoảng năm 8 trước Công nguyên, và lần kia vào khoảng năm 6 của Công Nguyên. (Một chú thích trong
quyển Pismo Swiete Nowego Testamentu, bản dịch tiếng Ba Lan của cha Eugene Dabrowski S.T.D, S.S.D., do
nhà xuất bản Pax phát hành vào năm 1954 đã trình bày các chi tiết này, [chap. 2, v. 2, p. 183] để chú thích
cho trình thuật của Phúc Âm thánh Luca).
Nếu như Chúa Kitô sinh vào năm 8 trước Công Nguyên, thì vào năm 3 hoặc năm 2 trước Công Nguyên,
tức là một thời gian ngắn sau khi vua Herod băng hà, Chúa Giêsu đã được 6 tuổi (x. Edw. H. Thompson, Life
of St. Joseph, Burns Oates, 1888, pp. 280-86, và p. 323-31; x. Catholic Encyclopedia, Vol. 9, Magi, Vol. 3,
Chronology, Biblical).



CHƯƠNG 42: Lệnh Trở Về Nazareth

Đến thời điểm này, Thánh Giuse rất mãn nguyện với cuộc sống tại Ai cập. Hầu
như mọi người đều trân trọng yêu mến Ngài cũng như gia đình Ngài. Trong
những tháng ngày đầu của thời kỳ tha hương, Thánh Giuse thường hay nói với
Đức Maria về việc đợi trông mệnh lệnh Thiên Chúa để trở lại Nazareth; nhưng
hiện giờ thì Ngài không nghĩ đến việc đó nữa. Thánh nhân hoàn toàn hạnh phúc
tại miền đất này, nơi Thiên Chúa đã sai Ngài đến với mục đích bảo toàn mạng
sống cho Đấng Cứu Thế. Thế nhưng một đêm kia, thiên thần bỗng hiện đến, báo
tin và truyền cho Thánh Giuse hãy trở về Nazareth vì vua Herod, người âm mưu
sát hại Hài Nhi Thiên Chúa, lúc này đã băng hà.

Thánh Giuse không chút dao động. Khi thức dậy, Ngài thuật cho Đức Maria
biết mọi điều thiên thần đã báo mộng. Như thường lệ, Đức Maria đã nhận được
tin báo từ trước, nhưng Mẹ vẫn không cho Thánh Giuse biết. Để đáp ơn về tin
báo ấy, Đức Maria và Thánh Giuse liền quỳ gối tôn thờ Thiên Chúa là Đấng đã
ban mệnh lệnh cho hai Ngài. Sau đó, hai vị trao đổi với Trẻ Giêsu về vấn đề liên
hệ, và Thánh Tử đã làm sáng tỏ thêm cho cha mẹ về những an bài của Thiên
Chúa. Những lời của Trẻ Giêsu đầy tinh tế và khôn ngoan. Một đàng, Thánh
Giuse khấp khởi vui mừng vì sắp được hồi hương. Một đàng, Ngài rùng mình
khi nghĩ đến việc phải đưa Trẻ Giêsu và hiền thê yếu dấu trở về trên một lộ
trình diệu vợi và khổ nhọc, nhất định hai Đấng sẽ phải chịu rất nhiều gian lao.

Sau những lời giãi bày cao minh của Thánh Tử Giêsu, Thánh Giuse cảm thấy
an tâm và mãn nguyện, và các Ngài nao nức chuẩn bị để thực thi mệnh lệnh của



trời cao. Thánh nhân nói với Trẻ Giêsu: “Ôi, Con rất yêu dấu của cha, quả thật
Con sẽ phải chịu rất nhiều nông nỗi trên hành trình này, và điều ấy khiến cha
khổ tâm.” Chúa Giêsu dùng những lời phấn khởi để trấn an Thánh Giuse. Chúa
xác định đau khổ - đối với Người - có nghĩa là niềm vui, vì đó là con đường để
làm trọn thánh ý Chúa Cha.

Thánh Giuse liền thu xếp đồ đạc để chuẩn bị cho chuyến hành trình Ngài đã
quyết tâm thực hiện. Thánh nhân đem bán các đồ nghề, rồi quảng đại bố thí cho
những người nghèo khó. Ngài cũng báo tin về cuộc hồi hương của Thánh Gia
cho những người thân thiết. Nhiều người đã không cầm được nước mắt. Mặc dù
theo tà đạo, nhưng những người ấy rất ngưỡng mộ tư cách nhân đức nơi nhân
vật thánh thiện này. Họ cảm thấy được cuốn hút một cách mạnh mẽ trước tư
chất khả ái và những ưu phẩm phi thường của Trẻ Giêsu.

Vì có cảm tình với Mẹ Thiên Chúa, nên một số phụ nữ cảm thấy buồn bã và
khóc lóc nức nở. Đức Maria đã hướng dẫn họ về đức tin chân chính, làm cho họ
ham thích việc thi ân, và thăng tiến trên con đường nhận biết và yêu mến Đấng
Tối Cao. Mẹ Rất Thánh đã an ủi vỗ về và giúp họ mạnh sức, dạy cho họ nhiều
bài học tinh thần. Mẹ còn hứa sẽ luôn nhớ đến họ và khẩn cầu Thiên Chúa chân
thật cho họ nữa.

Thánh Giuse cũng làm tương tự như vậy với những người đã được Thánh
nhân hướng dẫn. Khi nghe tin Đức Maria và Thánh Giuse dự định hồi hương,
nhiều người dĩ nhiên cảm thấy rất buồn bã, vì nhờ Thánh Gia mà họ đã được
lãnh nhận nhiều lợi ích tinh thần cũng như vật chất. Mẹ Maria và Thánh Giuse
đã yêu thương nâng đỡ họ trong những cơn quẫn bách, hoặc do bệnh tật hoặc vì
những khó khăn khác, mỗi khi họ tìm đến với các Ngài để xin trợ giúp.

Đức Maria và Thánh Giuse đã đem số đồ đạc ít ỏi của mình đi tặng cho
những người cùng cực nhất trong số những người thân quen. Các Ngài định lên
đường mà không mang theo hành lý, và phó thác trọn vẹn cho Thiên Chúa quan



phòng. Thánh Giuse chỉ giữ lại một số tiền nhỏ, và ngay trong số tiền ấy, Ngài
cũng dành ra một phần cho những người nghèo khó tình cờ gặp ở dọc đường.

Trước giờ chuẩn bị khởi hành, khi nghe tiếng khóc nức nở của những người
láng giềng yêu quý, Thánh Giuse không sao cầm được nước mắt vì tâm hồn của
Ngài rất dịu hiền và đa cảm. Thánh nhân lịch thiệp cảm ơn tất cả những nghĩa
cử yêu thương và tốt lành người ta đã dành cho Ngài. Một số người dọ hỏi vì sao
hai Ngài lại muốn rời bỏ họ một cách bất ngờ như thế. Thánh Giuse cho biết
Ngài phải làm trọn thánh ý của Thiên Chúa, Đấng đã truyền cho Ngài đến đây
và bây giờ lại truyền cho Ngài hồi hương.

Tuy nhiên, những người Ai cập vẫn nài nỉ Thánh Giuse hãy ở lại với họ;
trong đó có rất nhiều người đề nghị sẽ chu cấp các nhu cầu cho Ngài. Thánh
Giuse chân thành cảm ơn hết thảy và ghi nhớ hảo tâm cùng thiện chí của họ.

Trong số những người ấy, có một người nằng nặc xin Thánh Giuse hãy để
Trẻ Giuse ở lại. Ông ta viện dẫn nhiều lý lẽ, và đặc biệt nhấn mạnh đến nguy cơ
Trẻ Giêsu có thể ngã bệnh dọc đường, vì thể trạng của Người rất tinh tế. Ông ta
gắng sức thuyết phục Thánh Giuse, nhưng Thánh nhân chỉ mỉm cười trước lời
nài nỉ ấy và thành thật nói rằng Ngài sẽ không bao giờ ra đi nếu thiếu vắng
Người Con dấu yêu của mình. Thực vậy, trọn vẹn niềm an ủi của Ngài chính là
Chúa Giêsu. Thánh Giuse còn chứng minh Trẻ Giêsu, hồi mới sinh ra, đã không
ngã bệnh khi được đem sang Ai cập, thì giờ đây, Người nhất định sẽ không gặp
nguy cơ nào về phương diện sức khỏe, khi tuổi đời đã cứng cáp hơn trước kia rất
nhiều. Thánh Giuse xác định Ngài hoàn toàn phó trót niềm tin nơi Thiên Chúa,
Đấng chắc chắn sẽ bảo vệ và trợ giúp Thánh Gia, như Người hằng làm trong mọi
trường hợp.

Với những lời lẽ ấy, Thánh Giuse đã làm vơi được nỗi lo lắng của mọi người;
và họ đã nhận ra Ngài có lý khi không chịu để Trẻ Giêsu ở lại Ai cập. Dù ai trong
địa vị của Thánh Giuse có lẽ cũng không đành ra đi nếu như thiếu Trẻ Giêsu.



Dựa trên những gì đã được biết về thánh ý Thiên Chúa, Đức Maria và Thánh
Giuse liền ấn định giờ ngày để lên đường. Trước khi khởi hành, một lần nữa, hai
Ngài quỳ gối cầu nguyện để cùng cảm tạ Cha Trên Trời về tất cả những gì
Người đã dùng hai Ngài mà thực hiện nơi thành này. Thực vậy, đã có rất nhiều
người được nhìn biết Thiên Chúa chân thật.

Đức Maria và Thánh Giuse xin Thiên Chúa ban thưởng cho những ai đã
dành cho các Ngài lòng thương mến và sự tử tế. Hai Ngài cũng cầu nguyện cho
toàn thể nước Ai cập, để mọi cư dân ở đây được nhận biết Thiên Chúa chân thật.
Đặc biệt, hai Ngài xin giao phó cho Cha Trên Trời tất cả những người đã được
hai Ngài hướng dẫn và khơi lòng mở trí. Sau cùng, Đức Maria và Thánh Giuse
nài xin Thiên Chúa ban phúc lành và luôn ở bên các Ngài bằng sự phù trợ trên
chuyến hành trình diệu vợi và nhọc nhằn sắp tới.



CHƯƠNG 43: Trên Bước Đường Hồi
Hương

Được phúc lành của Cha Trên Trời phù trợ, ngay từ sớm tinh sương, Thánh Gia
đã lên đường giã từ đất nước Ai cập. Ngày hôm trước, các Ngài đã chính thức từ
biệt tất cả những người thân quen. Thời gian lưu trú tại Ai cập của Thánh Gia cả
thảy là sáu năm - năm thứ bảy thì mới bắt đầu.79 Giờ đây, đưa Chúa Giêsu và
Đức Maria trở về cố hương, Thánh Giuse đã chứng tỏ Ngài có một tình yêu mến
và một thái độ ân cần hết sức cao độ! Thật là một cảnh tượng đầy cảm động!
Thánh nhân làm mọi việc một cách mãn nguyện và hân hoan, biểu hiện qua ánh
mắt rạng ngời và cung cách của Ngài. Thánh Gia vui mừng về chuyến hồi hương
và đồng thanh cảm tạ Cha Trên Trời. Thánh Giuse đưa mắt nhìn Đức Maria, rồi
Chúa Giêsu, và tất cả cùng cất bước. Bầu trời hôm ấy thật quang đãng, dường
như mọi tạo vật một lần nữa lại chào đón sự kiện này theo cách riêng của chúng.
Chim chóc từng đàn bay lượn theo Thánh Gia và tấu lên những giai điệu tưng
bừng. Thực vậy, mọi tạo vật xem ra rất hoan hỉ khi được nhìn thấy Đấng Tạo
Hóa của chúng; và Thánh Giuse đã quan sát tất cả với một tâm trạng hết sức
thảnh thơi, vui sướng.

Suốt cuộc hành trình, Trẻ Giêsu đã thực hiện những hành vi nội tâm như đã
được ghi lại trong bản văn trước, liên quan đến cuộc sống nội tâm của Người, và
Đức Maria đã kết hợp với Con của Mẹ trong hoạt động nội tâm của Người. Đức
Maria cũng giúp phu quân Giuse của Mẹ am tường nhiều vấn đề để Ngài cũng



được hiểu biết và chia sẻ vào các tâm tình của Chúa Giêsu. Thánh nhân làm tất
cả các điều ấy với một tâm hồn sốt sắng và vui tươi.

Sau khi đã ra đi được ít lâu, Thánh Giuse muốn Trẻ Giêsu và Đức Maria
nghỉ chân một lúc. Mẹ và Con liền vâng lời, không chút thắc mắc, và ngồi xuống
nghỉ ngơi. Trẻ Giêsu xem ra rất mệt nhọc; thực vậy, Người cũng phải chịu đựng
sự nhọc nhằn như mọi con trẻ khác. Thánh Giuse rất quan tâm đến Trẻ Giêsu,
nên nói rằng: “Ôi Con quý yêu và dấu ái! Con hãy xin Cha Trên Trời để một
mình cha gánh chịu tất cả nỗi nhọc nhằn này đi. Cha chịu là phải lẽ và hợp lý,
bởi vì Con và Mẹ Con đều vô tội và thánh thiện.”

Đáp lại, Trẻ Giêsu vui vẻ nhắc cho Thánh Giuse nhớ rằng Người đã từ trời
xuống thế là để chịu đau khổ, và Người rất sẵn lòng chịu khổ để chu toàn thánh
ý Cha Trên Trời và để sắm lấy ơn cứu độ cho nhân loại. Trẻ Giêsu nói những lời
ấy rất sốt sắng, đến độ Đức Maria và Thánh Giuse đã được bừng cháy trong lửa
mến, thế là những gì các Ngài đã phải chịu đựng cho đến lúc ấy dường như tan
biết tất cả. Và sau một lúc nghỉ ngơi, các Ngài lại lên đường. Mỗi lần nhận thấy
hiền phụ Giuse bắt đầu thấm mệt, Trẻ Giêsu liền nói về những vinh quang của
Cha Trên Trời. Nhờ niềm vui được cảm nghiệm từ những lời của Trẻ Giêsu, mọi
nhọc mệt của Đức Mara và Thánh Giuse đều tan biến, và hai Ngài được thêm
sức để tiếp tục lên đường trong một trạng thái hoàn toàn đắm đuối trong Thiên
Chúa.

Mặc dù không biết phải theo lộ trình nào để trở lại Nazareth, nhưng Thánh
Giuse không hỏi han mà cũng chẳng lo lắng,80 vì Ngài vững tin sẽ không lạc lối,
miễn là Ngài được đồng hành bên Chúa Giêsu, Đấng đang hướng dẫn các Ngài.
Thực vậy, Chúa Giêsu đã giữ cho Thánh Gia đi đúng đường. Sau đó, các Ngài lại
dừng chân nghỉ ngơi một lúc nữa. Trẻ Giêsu để cho Đức Maria và Thánh Giuse
thưởng thức cảnh quang đẹp đẽ và bầu trời bao la, rồi cất tiếng: “Cha mẹ hãy
nhìn xem trật tự của vạn vật hiện hữu và hãy coi thượng trí Cha Trên Trời đã



sáng tạo muôn loài như thế nào.” Rồi Người bắt đầu thuyết giảng rất say sưa sốt
sắng về thượng trí của Thiên Chúa, đến độ Đức Maria và Thánh Giuse đều được
ngất trí. Trong lúc đó, Chúa Giêsu cầu nguyện, nài xin Cha Trên Trời ban ơn
cứu độ cho toàn nhân loại.

Thế rồi Thánh Gia lại tiếp tục hành trình, lòng đầy an ủi, hân hoan và vui
sướng. Các vị lữ hành thánh thiện của chúng ta đã đi suốt ngày hôm ấy mà
không ăn uống, vì linh hồn các Ngài được cảm hưởng ơn an ủi thiêng liêng, nhờ
sự hiện diện đầy hoan lạc của Trẻ Giêsu yêu dấu. Thánh Giuse có phần ưu tư khi
nghĩ Trẻ Giêsu có lẽ rất đói khát, vì đang trong độ tuổi thơ ấu. Để Thánh Giuse
có một tinh thần tín thác cao độ hơn, Thánh Tử Giêsu đã nói: “Hỡi cha Giuse
yêu dấu của Con, xin đừng lo lắng. Chúng ta sẽ được hồi phục sức lực vào tối
nay, tại một lữ quán. Xin cha đừng áy náy vì nỗi khổ nhọc của Con, vì Con thực
sự phải chịu đựng như vậy ngay từ thơ ấu. Theo dòng thời gian, những đau khổ
của Con sẽ còn khủng khiếp hơn nữa. Tốt hơn, cha nên cùng Con cảm tạ Cha
Trên Trời vì Người đã cho Con cơ hội được chịu đựng nỗi khổ nhọc sơ sài này,
để qua đó, Con có thể minh chứng tình yêu đối với Người và đối với toàn thể
nhân loại.”

Vì trời đã khá muộn, các vị lữ hành thánh thiện của chúng ta để tâm tìm một
lữ quán để có thể qua đêm nghỉ ngơi. Thánh Giuse rất bồn chồn bởi vì Trẻ Giêsu
và hiền thê yêu dấu của Ngài đã mệt nhọc. Vì muốn tìm cho được một lữ quán
trước khi trời tối, nên các Ngài phải rảo bước nhanh hơn, nhưng Thánh Giuse lại
sợ rằng vội vã như thế càng làm Đức Maria và Trẻ Giêsu phải thêm nhọc nhằn.
Nhìn thấy Trẻ Giêsu và hiền thê yêu dấu phải chịu đựng những nông nỗi ấy,
Thánh Giuse quặn nhói đau đớn mặc dù Ngài vẫn được đầy tràn an ủi.

Khi trời tối, các vị lữ khách thánh thiện của chúng ta đã đến được một lữ
quán. Các Ngài bổ sức bằng bánh mì, nước lã cùng trái cây, rồi vào một gian
phòng để nghỉ ngơi. Mặc dù hết sức bở ngỡ trước vẻ diễm lệ và khả ái của Đức



Maria và Trẻ Giêsu, nhưng các gia chủ không nói điều đó với ai. Thiên Chúa đã
định như vậy để không ai chạm đến tự do của Thánh Gia. Trong đêm ấy, các
Ngài dùng phần lớn thời giờ để ngợi khen Thiên Chúa và chiêm niệm các sự
thánh thiện; phần thời gian còn lại, các Ngài nghỉ ngơi một chút.

Sáng hôm sau, các Ngài tôn thờ Cha Trên Trời, và sau đó, mặc dù trời còn tờ
mờ, nhưng đã có một số người chung quanh nhận ra các Ngài. Ai nấy đều chăm
chú chiêm ngưỡng Trẻ Giêsu và được vẻ phương phi nhu hòa của Người cuốn
hút không sao cưỡng lại nổi. Dĩ nhiên, Thánh Giuse của chúng ta rất hạnh phúc;
Ngài nhìn nhận diễm phúc cao trọng của mình và cảm tạ Thiên Chúa về điều ấy.

Thỉnh thoảng, thấy Đức Maria và Thánh Giuse cảm thấy mỏi mệt, Trẻ Giêsu
liền đi vào giữa và nắm lấy tay cha mẹ. Hai vị cảm thấy như thể được “mang đi”
một cách lạ lùng. Hai Ngài không còn cảm thấy mệt nhọc. Thánh Giuse quay
sang Trẻ Giêsu yêu dấu của Ngài và nói: “Ôi, Giêsu quý yêu và dấu ái của cha!
Một lần nữa Con lại giúp cha bớt được những nỗi nhọc nhằn và được an ủi thay
vì mỏi mệt. Thế nhưng có ai giúp Con bớt được sự gian lao mà Con đang phải
chịu vì cuộc hành trình này không? Ở độ tuổi của Con, nhất định Con phải mệt
nhọc nhiều hơn chúng ta.”

Chúa Giêsu đáp lại: “Chính tình yêu đã làm cho Con không cảm thấy một
chút mỏi mệt nào cả. Chính tình yêu đã biến mọi sự, thay vì cay đắng, trở nên
ngọt ngào cho Con, và giúp Con chấp nhận tất cả một cách vui tươi. Chính tình
yêu đã chắp cánh cho đôi chân của Con. Nghe đến đó, Thánh Giuse liền reo lên:
“Ôi, tình yêu, tình yêu! Xin hãy đến và hóa thân vào con người tôi và thắp lên
ngọn lửa ấy nơi tâm hồn tôi!” Khi nói những lời ấy, Thánh Giuse bị xúc động quá
mãnh liệt nên Thánh Gia buộc phải dừng chân một lúc; và sau đó, lại tiếp tục
cuộc hành trình với một sức mạnh gia tăng hơn trước. Lúc ấy, Chúa Giêsu nói
cho dưỡng phụ Giuse về tình yêu bao la của Cha Trên Trời dành cho nhân loại,
qua việc sai Con Một Người xuống để cứu độ họ. Thánh Giuse chốc chốc lại



phải ngắt lời Chúa Giêsu, vì lẽ Ngài không sao nén nổi những xúc động tình yêu
Ngài đang được cảm hưởng trong tâm hồn. Những xúc động ấy tác động rất
mãnh liệt, đến nỗi tâm hồn Thánh nhân dường như chứa đựng một lò lửa linh
thánh không ngừng cháy lên vì tình yêu. Quả vậy, đó là một thực tế. Hơn nữa,
sau khi đã chiếm hữu tâm hồn Thánh Giuse, lò lửa tình yêu ấy thực sự còn như
muốn làm Ngài tiêu tan trong đó nữa.

Sau khi đã đi thêm được một quãng đường, các vị lữ hành thánh thiện của
chúng ta lại dừng chân nghỉ ngơi. Các Ngài cảm thấy đói, nhưng vì nơi này
không thể kiếm được lương thực, nên chim trời đã bay đến và mang theo của ăn
cho các Ngài. Những chú chim dùng mỏ của chúng ngậm các trái cây và thả vào
lòng Chúa Giêsu. Đức Maria và Thánh Giuse đều hưởng dụng những thức ấy và
tạ ơn Cha Trên Trời đã dùng những sinh vật vô linh ấy mà chu cấp cho các
Ngài.81 Sau bữa ăn, Trẻ Giêsu giảng cho Đức Maria và Thánh Giuse về sự quan
phòng của Chúa Cha, qua đó, Người ghi khắc sâu đậm nơi tâm hồn Thánh Giuse
về thực tế tình yêu thương chăm sóc của Thiên Chúa. Điều đó khiến cho lòng tri
ân của Thánh nhân đối với Cha Trên Trời càng thắm thiết hơn nữa.

Những đàn chim thường xuất hiện và khi đến gần thì bay lượn chung quanh,
một vài chú còn dùng mỏ ngậm những nhánh hoa và rải xuống trước mặt Chúa
Giêsu. Một lần kia, khi các vị lữ hành của chúng ta đang nghỉ ngơi, một vài chú
bồ câu đã ngậm đến những nhành ôliu. Chúng thả những nhành ấy không
những xuống lòng Chúa Giêsu, mà cả trên lòng Đức Maria và Thánh Giuse nữa,
biểu lộ sự hân hoan của chúng. Thánh Giuse ngỡ ngàng quan sát tất cả những
điều xảy ra và suy niệm trong lòng.

Trên bước hành trình, nhiều khi Thánh Gia đành phải dừng chân giữa chốn
đồng không hiu quạnh vì không sao tìm được một mái nhà ở những vùng khô
cằn vắng vẻ. Thánh Giuse buồn bã và cảm thương cho Chúa Giêsu và Đức
Maria! Ngài cố dùng tấm áo choàng của mình để dựng thành một mái che trên



đầu cho hai Đấng. Thánh Giuse làm việc ấy với tất cả tình yêu mến và sự khéo
léo, nên mái che ấy đã trở nên một túp lều nhỏ thực sự cho các Ngài.

Bên dưới mái che đơn hèn ấy, Trẻ Giêsu và Hiền Mẫu Maira qua đêm rất
thỏa nguyện, bởi vì hai Đấng vô cùng yêu thích cảnh nghèo khó. Thánh Giuse
rất đau lòng khi thấy Đức Maria và Chúa Giêsu phải chịu khổ sở, vì khả năng
của Ngài không thể chu cấp cho hai Đấng trong cảnh khó nghèo và thiếu thốn
cùng quẫn.

Mỗi khi lâm cảnh cơ hàn cùng cực, Thánh Giuse hướng lên Cha Trên Trời
và van xin Người đừng chấp tình trạng bất xứng của Ngài, nhưng hãy nhìn đến
nhu cầu của Con Chí Thánh của Người và của Đức Maria mà lo liệu cho hai
Đấng. Cha Trên Trời đã luôn săn sóc cho nhu cầu của Thánh Gia, bằng cách này
hay cách khác.

Đôi khi Thiên Chúa cũng muốn thử thách đầy tớ trung thành của Người
bằng cách phải chờ đợi. Một lần kia, Thánh Tử Giêsu đến nói với Thánh Giuse:
“Cha ơi, Con rất muốn ăn. Con vừa đói vừa khát.” Lời ấy khiến Thánh Giuse cất
tiếng van nài Thiên Chúa ban ơn trợ giúp. Rồi quay sang Chúa Giêsu, Thánh
nhân thở than: “Ôi Giêsu rất dấu yêu của cha! Cha biết làm gì để lo liệu cho nhu
cầu của Con bây giờ? Cha đớn đau vì nhận ra nỗi bất lực của cha!82 Con hãy nài
nỉ Cha Trên Trời thương tình ban xuống những gì cần thiết cho Con và Mẹ Rất
Thánh của Con, và cả cha nữa, mặc dù cha bất xứng và rất sẵn lòng chấp nhận
nỗi thiếu thốn này.”

Sau khi đã thử thách vừa đủ đức nhẫn nại của người đầy tớ, Cha Trên Trời
đã sai các thiên thần mang lương thực đến cho Thánh Gia, và nỗi âu sầu của
Thánh Giuse liền được vơi nhẹ. Thánh nhân cảm tạ Thiên Chúa vì phúc lành
Người đã ban cho Thánh Gia, và yêu cầu Đức Maria hát lên một thánh thi để ca
ngợi sự ân cần chăm sóc của Thiên Chúa. Như thường lệ, Đức Maria đã thuận



theo lời thỉnh cầu - trước sự vui mừng sung sướng của Chúa Giêsu và của Thánh
Giuse.

Trong chuyến hành trình lần này, Thánh Giuse còn phải chịu một nỗi buồn
phiền rất lạ. Nguyên do là vì một lần kia, Thánh nhân nhìn thấy Trẻ Giêsu tỏ vẻ
xao xuyến và ưu phiền trong khi đang cầu nguyện cùng Cha Trên Trời. Tuy
không dám hỏi thẳng, nhưng Thánh Giuse vẫn cố tìm hiểu vì sao Trẻ Giêsu lại
âu sầu như thế. Chúa Giêsu cũng không hé môi với Thánh nhân một chút gì về
điều ấy.

Thật là một điều gây áy náy âu sầu cho Thánh Giuse, Ngài lẩm nhẫm một
mình: “Ôi Giêsu rất dấu yêu của cha! Điều gì khiến Con phải sầu não đến thế?
Ôi Con dấu yêu vô tội của cha! Con là Con Một của Chúa Cha, là niềm vui của
cả thiên đàng, là hoan lạc của mọi linh hồn và từng linh hồn, vậy tại sao Con lại
phải khổ sầu như thế! Làm sao tâm hồn cha có thể chịu nổi khi nhìn thấy như
vậy? Ôi Giêsu, cha đã sai lỗi với Con điều chi? Hay cha đã làm phiền lòng Con
điều gì?”

Thánh Tử Giêsu không nói một lời nào. Người càng nín lặng, Thánh Giuse
càng âu lo. Trong lúc quằn quại trong nỗi phiền não, Thánh nhân đưa mắt nhìn
và thấy Đức Maria cũng đang đau buồn như thế. Dĩ nhiên Đức Maria đang hợp
nhất trong cầu nguyện và đau khổ với Con Chí Thánh của Mẹ. Vì thế, Đức
Maria đã an ủi và giúp phu quân của Mẹ hiểu rằng mỗi khi Trẻ Giêsu đau buồn
trong lúc chuyện vãn với Cha Trên Trời, đó là vì thế gian đã xúc phạm đến
Thiên Chúa bằng muôn vàn tội lỗi. Lời ấy đã làm vơi được phần nào gánh nặng
cho Thánh Giuse.

Những cử chỉ thân tình của Đức Maria dành cho Thánh Giuse giờ đây đều
góp phần xác định nguyên cớ nỗi buồn phiền của Chúa Giêsu. Vì nhiều lần đã
được chỉ dẫn, nên Thánh Giuse hiểu thấy từng cử chỉ hiền thê yêu dấu dành cho
Ngài. Sau cùng, Thánh nhân đã tin rằng Ngài không phải là nguyên nhân gây



nên nỗi đau buồn cho Chúa Giêsu, và gánh nặng đã được trút khỏi tâm hồn
Ngài. Tuy nhiên, từ đây Thánh nhân bắt đầu suy tư nhiều hơn về thảm trạng tội
lỗi của thế giới, một lần nữa, Ngài xúc động đau đớn và giàn giụa nước mắt đắng
cay.

Chỉ khi nào thấy Trẻ Giêsu được thư thái thanh thản, Thánh Giuse mới cảm
thấy an tâm hoàn toàn. Vì thế, để an ủi Ngài, Chúa Giêsu đã nói: “Cha rất yêu
dấu của Con, xin cha đừng âu sầu khi thấy Con đau buốn. Xin cha đừng ngạc
nhiên, vì cha đã biết Con giáng thế là để cứu độ nhân loại. Công cuộc này mang
một tầm mức vô cùng quan trọng, và Con vẫn luôn thông hiệp với Cha Trên
Trời của Con về điều đó. Con biết Cha Trên Trời rất yêu thương thế gian. Con
cũng biết Người đang phải chịu một thái độ đáp trả như thế nào, và trong tương
lai sẽ phải nhận chịu những gì từ một thế gian vong ân bạc nghĩa. Vì thế, Con
không thể không cảm thấy muôn vàn đắng cay. Tuy nhiên, xin cha đừng nghĩ
cha là nguyên cớ mỗi khi thấy Con đau buồn, vì cha vẫn luôn luôn là một nguồn
an ủi thực sự cho Con.”

Nghe những lời ấy, Thánh Giuse rưng rưng nước mắt, phủ phục xuống đất
và thưa rằng: “Hỡi Giêsu của cha! Xin dủ lòng thương xót và tha thứ cho đầy tớ
của Con đây. Khi cha thấy Con đau đớn và phiền não như thế, nỗi cay cực của
cha thật quá hãi hùng, đến độ cha cảm thấy linh hồn như thể đang tách lìa thân
xác. Cha không thể không cảm thấy âu sầu, bởi vì Con là an ủi và niềm vui trọn
vẹn của Cha. Cha không thể nào an tâm sống được trong khi Con phải khổ sầu
như thế.” Thánh Giuse còn bộc bạch nhiều lời khác nữa, thể hiện tình yêu tha
thiết của Ngài dành cho Chúa Giêsu. Thánh nhân xin Chúa Giêsu hãy trút tất cả
nỗi đắng cay của Người vào tâm hồn Ngài. Thánh nhân xác quyết Ngài sẵn lòng
gánh chịu những thử thách ấy. Lòng mến của Thánh Giuse qui hướng trọn vẹn
về Chúa Giêsu, vượt trên tình yêu và quan tâm của Ngài dành cho bản thân.



79 Liên quan đến chú thích trên đây, thánh Tiến Sĩ Thiên Thần có ý kiến tương tự (Comment. on Matt. chap.
2). Thánh Bonaventure cũng vậy.
80 [Xin đọc giả lưu ý đến sự tương tự các hành động của thổ phụ Abraham đã được Thánh Kinh tả lại (Dt
11:8 và St 12:1). - Lời dịch giả].
81 Nếu như thánh Phaolô Tu Rừng đã được quạ đem bánh đến nuôi trong bảy năm trời, thì chim chóc đem
hoa trái đến dâng cho Đấng Tạo Hóa muôn loài có gì là lạ đâu? Điều tương tự như thế đã xảy ra với tiên tri
Êlia (1 V 17:2-7).
82 Ở đây, rõ ràng Chúa Giêsu đã thử thách nhân đức của Thánh Giuse, và qua đó, giúp cho Thánh nhân trở
nên đẹp lòng Cha Trên Trời hơn nữa.



CHƯƠNG 44: Trên Đường Về Jerusalem.
Nỗi Sợ Hãi Đối Với Vua Archelaus

Mặc dù được Chúa Quan Phòng hướng dẫn, nhưng Thánh Gia vẫn phải chịu rất
nhiều khốn cực, vì Đấng Tối Cao muốn thử thách Thánh Giuse và Đức Maria.
Thiên Chúa muốn qua đó mà bội tăng công trạng cho đôi bạn thánh vì hai vị
luôn luôn chấp nhận mọi gian nan trong tinh thần hoàn hoàn suy phục thánh ý
của Người. Các Ngài thường xuyên phải chịu đói chịu khát! Các Ngài nhiều lần
phải chịu ướt át và không thể hong khô! Các Ngài lắm phen không tìm được một
chỗ trú ngụ và buộc phải qua đêm giữa đồng hoang cô quạnh!

Nhiều khi tuy đến được khu vực có người định cư, nhưng Thánh Gia vẫn bị
khước từ chỗ trọ, thậm chí cả nước uống và bánh ăn, mặc dù các Ngài đang khốn
khổ vì đói khát! Tất cả những thảm trạng ấy tựa như nhiều lưỡi gươm xuyên
thấy tâm hồn Thánh Giuse, vì Thánh nhân nhận biết phẩm giá của hai Đấng bên
cạnh Ngài. Tuy nhiên, Thánh Giuse vẫn nhẫn chịu và không bao giờ kêu ca về
những an bài của Chúa Quan Phòng. Thánh nhân cũng không lẩm bẩm kêu
trách những kẻ khước từ không cho Ngài bánh ăn và những kẻ xử tệ với Ngài
một cách vô lối. Những lúc ấy, Thánh Giuse thường quay sang Trẻ Giêsu và nói:
“Hỡi Con rất dấu yêu của cha! Cha đau lòng biết bao khi nhìn thấy Con bị các
thụ tạo của Con cư xử bội bạc như vậy. Tuy nhiên, xin Con dủ lòng thương xót
họ vì thực sự không biết Con là ai. Nếu như họ biết, nhất định họ sẽ không tiếc
chỗ trọ hoặc của ăn với Con như vậy.”



Mỗi khi Thánh Gia dừng chân tại một vùng khô chồi hoặc không thể tìm
được chỗ trọ, mặc dù đã tận lực tìm kiếm, Thánh Giuse đã cầu nguyện thế này:
“Lạy Thiên Chúa của con, khi con còn thơ ấu, Chúa đã hứa phù trợ con trong
mọi công việc của con. Vậy giờ đây, xin Chúa thương nhìn đến con trong nhu
cầu hiện tại. Con van xin Chúa không phải vì con cho bằng vì Con Một Chúa và
Đức Maria, Mẹ Rất Thánh của Người. Hai Đấng ấy rất yếu ớt và tinh tế! Vì vậy,
nỗi khổ đau của hai Đấng nhất định thật lớn lao! Do đó, con van nài Chúa hãy
để những nỗi khổ của Trẻ Giêsu và Đức Maria được vơi nhẹ, và trút đổ mọi đau
đớn khốn cực ấy trên mình con!” Thiên Chúa đã nghe những lời khẩn nài của
đấy tớ trung thành, và tự thẳm cung linh hồn Thánh Giuse, Người đã khích lệ và
ban thêm sức mạnh cho Thánh nhân.

Khi Thánh Gia băng qua miền hoang mạc, nhiều lần các dã thú đã kéo đến
và tự động phục xuống dưới chân Thánh Tử Giêsu. Điều ngạc nhiên hơn nữa là
chúng không chịu bỏ đi cho đến khi được Chúa Giêsu giải tán, và trước khi đi,
chúng còn đến lạy phục chào kính Đức Maria và Thánh Giuse. Thánh Giuse
chăm chú nhìn xem và kinh ngạc, rồi quay sang Chúa Giêsu, Thánh nhân hỏi:
“Hỡi Con, tại sao các dã thú dữ tợn này lại đến thần phục và tôn nhận Con là
Đấng Tạo Hóa, trong khi các thụ tạo hữu trí lại không tôn nhận và không nghĩ
gì đến Con... Thực tế họ còn khước từ Con của ăn và chỗ trọ? Ôi, giữa các thụ
tạo của Con, thật khác biệt biết bao trong cách đối xử với Con? Trong khi Con
còn thơ ấu, các dã thú đã nhận ra Con, thế nhưng loài người thì không; vậy Con
mong đợi họ sẽ xử với Con thế nào một khi Con đã lớn lên?” Chúa Giêsu ngước
mắt lên trời, thở dài và đáp lại: “Con sẽ bị họ đối xử đúng như điều đã đưọc chép
về Con. Mọi điều đã được tiên báo trong Kinh Thánh sẽ được ứng nghiệm.”

Khi đã mệt nhọc, các vị lữ hành thánh thiện ngồi xuống dưỡng sức. Lúc ấy,
Trẻ Giêsu thường tiến lên phía trước và giảng một bài về các ưu phẩm Thiên
Chúa. Mẹ Rất Thánh và Thánh Giuse rất thích thú lắng nghe. Đôi khi, Thánh



Giuse không sao chịu nổi, và lúc ấy, Trẻ Giêsu choàng tay ôm lấy hiền phụ, đồng
thời nói với Mẹ Rất Thánh của Người: “Mẹ yêu dấu của Con! Mẹ xem. Xen cha
Giuse của chúng ta lại hao tổn vì tình yêu Thiên Chúa đây này!” Thực vậy, cả
Chúa Giêsu và Đức Maria đều cảm thấy rất hạnh phúc về điều ấy.

Thường thường Thánh Giuse cứ ở yên trong vòng tay của Trẻ Giêsu như vậy
để cảm hưởng niềm hạnh phúc thiên đàng. Sau cùng, Chúa Giêsu gọi tên Thánh
Cả và cho biết Cha Trên Trời muốn các Ngài tiếp tục lên đường. Trước lời yêu
cầu ấy, Thánh Giuse cảm thấy phấn chấn, và trong tinh thần hoàn toàn suy phục
định lệnh Thiên Chúa, Ngài lại lên đường với một sinh lực mới. Hơn nữa, mỗi
khi cầm tay Trẻ Giêsu, Thánh Giuse được trực tiếp lãnh nhận một nhiệt tâm và
một năng lực mới.

Sau những ngày hành trình đằng đẵng, cuối cùng Thánh Gia cũng về gần
đến quê hương, và Thánh Giuse vui mừng vì chuyến đi đầy trắc trở giờ đây đã
sắp đến đích. Thánh nhân nghĩ đến những khổ nhọc của Trẻ Giêsu và Đức
Maria sắp sửa kết thúc nên tỏ ra rất phấn khởi. Ngài nói với Chúa Giêsu và Đức
Maria rắng Ngài rất vui mừng vì đã về gần đến cố hương thân yêu.

Tuy nhiên, niềm hoan hỉ của Thánh Giuse đã tắt ngúm khi nghe được một
mẩu tin tại một địa điểm gần Jerusalem, nơi Thánh Gia tìm đến để trọ qua đêm.
Thánh nhân nghe tin Archelaus, một ông hoàg rất hung bạo, hiện đang nắm
quyền. Thánh Giuse lo sợ ông vua này cũng mưu hại Trẻ Giêsu, như vua Herod
trước kia. Thánh nhân muốn giấu kín không để Đức Maria biết nỗi ưu tư của
Ngài, kẻo Mẹ phải sầu não. Thánh nhân cũng không nói ra điều gì khiến Trẻ
Giêsu phải lo lắng. Thế là một lần nữa Thánh Giuse lại chìm trong sầu lo phiền
não.

Với cái nhìn thông suốt, Đức Maria đã nhận ra điều ấy. Về phần mình, Đức
Maria đã giúp phu quân thánh đức thêm kiên vững và xin Chúa Giêsu giúp làm
vơi nỗi lo âu của Ngài. Đức Maria cho Thánh Giuse biết trước mắt không thấy



một mưu đồ thù hận nào đang được tiến hành để mưu hại Trẻ Giêsu. Chúa
Giêsu cũng hợp với Mẹ Rất Thánh để trấn an Thánh Giuse. Chúa xin Thánh
nhân đừng sợ hãi, vì nếu không được phép của Cha Trên Trời, thì không gì có
thể xảy ra. Hơn nữa, chính Cha Trên Trời đã ban lệnh đem Con của Người từ
nơi tha phương trở về, nên đúng ra, các Ngài không nên sợ hãi gì cả. Thánh
Giuse được an tâm rất nhiều nhờ những lời ấy. Mọi lo âu trong tâm hồn Thánh
nhân giờ đây đã tan biến, và Ngài tiếp tục hành trình trong an bình vui tươi.83

Đức Maria và Thánh Giuse suy nghĩ về những việc nên làm trong đoạn hành
trình trước mắt, tức là có nên kính viếng Đền Thờ Jerusalem và hang đá Bêlem
để thăm lại hang đá, nơi Người Con Chí Thánh của các Ngài đã giáng sinh. Đó là
một linh địa rất thân thương đối với hai Ngài. Vì là gia trưởng Thánh Gia, nên
Thánh Giuse có quyền quyết định. Tuy nhiên, Ngài muốn tham vấn Chúa Giêsu
và Đức Maria vì hai Đấng rất khôn ngoan, và để thánh ý Thiên Chúa được thực
hiện trong mọi sự.

Thế là Thánh Gia quyết định kính viếng Đền Thờ Jerusalem, ở đó, các Ngài
sẽ thờ kính và cảm tạ Cha Trên Trời về tất cả những ơn lành Người đã ban
xuống cho Thánh Gia trong suốt cuộc hành trình. Đức Maria và Thánh Giuse
cũng khẩn nài Thiên Chúa, Đấng đã ban lệnh hồi hương, ban cho các Ngài được
an toàn về đến chốn và đồng hành với các Ngài trên đoạn đường đi Bêlem. Sau
khi đã quyết định, các Ngài vui vẻ cất bước.

Lúc ấy, Thánh Giuse nói với Trẻ Giêsu và Đức Maria: “Chúng ta lấy gì để
đảm bảo các người giúp việc và các tư tế trong Đền Thờ hoặc những người khác
tại Jerusalem sẽ nhận ra chúng ta? Hỡi Giêsu, Con dấu yêu của cha, không biết
người ta sẽ tỏ thiện chí hoặc quan tâm đến Con như thế nào? Không biết người
ta đối xử tử tế với Con và Mẹ Rất Thánh của Con, có thế cha mới an lòng. Cha
không quan tâm đến bản thân. Họ muốn xử với cha thế nào cũng được. Cha chỉ
cần có Con bên cạnh là đủ cho cha rồi.”



Khi nghe những lời đầy quan tâm của dưỡng phụ Giuse dành cho mình,
Chúa Giêsu mỉm cười và nói Ngài đừng qua lo lắng về vấn đề ấy, bởi lẽ mọi sự
đều phải xảy ra đúng như Cha Trên Trời đã an định. Chúa Giêsu tỏ ra rất vui
tươi trước thái độ ân cần và quan tâm đầy tình hiền phụ, cũng như những ước
nguyện thánh đức của Thánh Giuse. Chúa còn nói thêm: “Cha thân yêu của Con,
xin hãy an tâm, vì cha sẽ được ban thưởng trọng hậu, không những vì những việc
cha thực sự đã làm vì yêu mến Con, mà còn cả những ước vọng tốt lành cha dành
cho Con nữa. Cha Trên Trời của Con sẽ bù đắp tất cả cho cha.”

Nghe những lời ấy, Thánh Giuse cảm động đến rơi lệ. Quay nhìn Trẻ Giêsu,
Thánh nhân nói: “Ôi Con quý yêu và dấu ái của cha! Cha còn ước ao phần
thưởng trọng hậu nào nữa, bởi vì cha đã có Con bên cạnh? Cha Trên Trời còn bù
đắp cho các nỗ lực hèn mọn của cha làm gì nữa, bởi vì Người đã tiền định cho
người tôi tớ này được làm cha của Con rồi, đó là một phần thưởng vô song khôn
sánh. Cha còn ước ao sự gì trên đời này nữa vì cha đã có Con bên cạnh? Cha còn
trông mong hạnh phúc ở đâu nữa trong khi được hoan hưởng sự hiện diện của
Con? Và cha còn hy vọng gì hơn nữa trong cuộc sống mai sau, vì cha hiện đã
được sống bên cạnh Con?”

83 Trình thuật trong Phúc Âm thánh Matthêu dường như trái nghịch với đoạn này. Thánh nhân viết rằng:
“... Giuse chỗi dậy đem Hài Nhi và Mẹ Người mà về đất Israel. Nhưng nghe tin Archelaus lên làm vua xứ
Giuđêa thay cha là Herod, thì ông sợ không dám về đó; được mộng báom ông lui về miền Galilê, và đến lập
cự tại một thành gọi là Nazareth” (Mt 2:21-23). Theo đoạn Phúc Âm này, dường như Thánh Gia đã không
ghé về Giuđêa.
Tuy nhiên, chúng ta nên lưu ý, theo nhiều nhà chú giải, đoạn Phúc Âm trên có hàm chỉ về một nơi dừng
tạm, một lộ trình đi qua, hơn là đến một nơi định cư. Một số tác giả còn nói rõ Thánh Giuse ban đầu đã
quyết định định cư tại Bêlem, và Ngài đã thực hiện điều ấy trước khi trốn sang Ai cập. Vì đã có ý định cư tại
miền Giuđêa, nên Thánh nhân đã di chuyển từ Nazareth về Bêlem trước khi lánh sang Ai cập, quả thật
người ta đã suy diễn như thế, vì Thiên Chúa đã tiền định cho Chúa Giêsu giáng sinh tại Bêlem, nên đúng ra
Người cũng được lớn lên ở nơi đó" (Knabenbauer, In Matt., h. 1).
Vì vậy, câu nói của Phúc Âm, “ông sợ không dám về đó,” dường như phải hiểu là Thánh Giuse sợ đến định
cư ở đó, nhưng không phủ định việc Ngài đã ghé qua xứ Giuđêa. Thực vậy, Alfons Salmeron ( Vo. 3, tract
45) đã viết như sau: “Nếu Thánh Giuse sợ đến đó, thậm chí không dám ghé qua, thì Ngài phải thực hiện
một chuyến đi vòng, tức là phải thay đổi hoàn toàn lộ trình banh đầu của Ngài. Tuy nhiên, điều này dường



như không nhất quán, vì thiên thần đã tỏ cho Thánh Giuse biết nơi Ngài phải đến và cư ngụ, và vì Ngài có
tập quán hằng năm đều lên kính viếng Đền Thờ.
Hơn nữa, lúc Chúa Giêsu lên Jerusalem khi Người mười hai tuổi, thì vua Archelaus vẫn đang cai trị tại đó.
Vì vậy, mối nguy hiểm không cốt ở việc đi ngang qua, những ở việc định cư lâu dài tại đó."
Nếu như không muốn chấp nhận lời giải thích trên đây, thì chúng ta hãy xét rằng Phúc Âm đã không nói
rằng Thánh Giuse “đã không muốn đến đó,” nhưng nói rằng “Ông sợ về đó.” Vị vậy, có thể Thánh nhân
thực sự đã lo sợ việc đi ngang qua xứ Giuđêa, nhất là vì thiên thần đã báo mộng cho Ngài biết hãy định cư ở
Nazareth hơn là tại Bêlem.
Tuy nhiên, Chúa Giêsu và Đức Maria rõ ràng đã làm tan biến nỗi sợ của Thánh Giuse khi Thánh Gia đi
ngang Bêlem. Nếu như vì sợ Archelaus mà thánh Guse không dám ghé qua Giuđêa, thì có lẽ nỗi sợ ấy cũng
đã cản trở không cho Ngài kính viếng Đền Thờ Jerusalem trong dịp lể Vượt Qua, như Phúc Âm thánh Luca
đã nói các Ngài có thói quen hằng năm kính viếng Đền Thờ Jerusalem vào dịp lễ này (Lc 2:41).
Hơn nữa, thánh Augustine còn cố giải thích vì sao Thánh Giuse đã thực hiện điều ấy bất chấp việc vua
Archelaus đang cai trị xứ Giuđêa. Thánh nhân hỏi: “Làm cách nào cha mẹ của Chúa có thể về Jerusalem
trong thời gian những năm thơ ấu của Người, nếu như điều này bị nỗi sợ vua Archelaus cản trở?” Và ngài tự
trả lời: “Có lẽ để khỏi bị coi là hàng bỏ đạo, nên các Ngài đã đi dự lễ, nhưng rất kín đáo, và trở về sớm sủa,
vì sợ có thể bị phát hiện nếu như ở lâu tại đó” (De Consensu Evangelistarum, chap. 10, p. 23).
Lý luận như thế có thể có giá trị cho việc Thánh Gia ghé qua xứ Giuđêa trên đường hồi hương. Về sau, Chúa
Giêsu đã phán: “Một chấm môt phết của Lề Luật cũng không qua đi, cho đến khi mọi sự đều được thực
hiện! (Mt 5:18). Chúa đã thường xuyên lên Đền Thờ trong thời thơ ấu của Người vào dịp lễ Vượt Qua để
chu toàn qui định của Lề Luật. Thế thì khi từ Ai cập trở về, có thể Người cũng muốn ghé qua Jerusalem để
cầu nguyện trong Đền Thờ và chu toàn Lề Luật. (“mỗi năm ba lần, mọi nam nhân trong các ngươi sẽ ra
trước nhan Đức Chua Giavê” (Xh 23:17). Hơn nữa, Đức Maria và Thánh Giuse rõ ràng cảm thấy các Ngài
cần phải đến Đền Thờ để cảm tạ Cha Hằng Hữu vì đã ban cho các Ngài hồi hương bình an (x. Lapide, h.i.l.).
Có rất nhiều tác giả trong Giáo Hội tin rằng Thánh Gia đã đi ngang qua xứ Giuđêa trên lộ trình hồi hương,
trong số đó có Đức Benedict XII (Vita della B. Vergine, Sermon 45, n. 5; Fr. Domenico Cavalca, Vita di S.
Giovanni Gattista, chap. 14; Vitali, op. cit., 1, 2, chap. 13, 14).



CHƯƠNG 45: Thánh Gia Kính Viếng Đền
Thờ

Khi đến Jerusalem, các vị lữ hành thánh thiện của chúng ta liền lên ngay Đền
Thờ để thờ kính Cha Trên Trời. Một số người tỏ ra hết sức ngạc nhiên trước vẻ
xinh đẹp, uy nghi và nhân ái của Thánh Tử cũng như của Hiền Mẫu Rất Thánh,
vì những phẩm đức của Mẹ không ngừng tiến triển theo tuổi đời. Nhiều người
cũng nhận ra Thánh Gia rất cùng quẫn và đang mệt mỏi; tuy nhiên, chẳng ai
dành cho các Ngài một sự an ủi hoặc nâng đỡ nào. Vì vậy, giờ đây Trẻ Giêsu,
Đức Maria và Thánh Giuse quỳ gối cầu nguyện, trong lúc rất mệt nhọc và đói
khát.

Tại Đền Thờ, Thiên Chúa đã mặc khải cho Thánh Giuse các mầu nhiệm cao
cả và kín ẩn liên quan đến những hoạt động thần linh của Người. Thánh Giuse
nhận thức rõ ràng giá trị mọi công phúc Ngài đã được khi thực hiện các mệnh
lệnh của Đấng Tối Cao trong tinh thần hoàn toàn suy phục. Thánh nhân được
cho biết Ngài rất đẹp lòng Thiên Chúa. Mặc dù điều này đã khơi lên một niềm
vui rất lớn lao trong tâm hồn, nhưng Thánh Giuse vẫn cảm thấy ái ngại vì Ngài
nhận mình bất xứng với mọi công trạng. Do đó Thánh nhân càng hạ mình hơn
nữa và suy tư về nỗi bất lực không sao cảm tạ cho cân xứng trước tất cả những
hồng ân Thiên Chúa đã ban cho Ngài. Thánh Giuse nhìn nhận Ngài không thể
đền đáp được lòng nhân lành và tình yêu bao la nhường ấy. Ngài sấp mình
xuống đất và lặp lại những hành vi tôn thờ.



Giàn giụa trong nước mắt, Thánh nhân cầu nguyện: “Ôi Thiên Chúa toàn
năng vô biên! Bởi đâu một hồng ân trọng đại thế này lại đổ xuống trên con, một
đầy tớ rất hèn mọn của Chúa? Làm sao con lại được lãnh nhận một phẩm giá cao
vời như thế này? A, chính Chúa là Đấng Tốt Lành Vô Cùng, chỉ mình Chúa mới
có thể thực hiện điều ấy - chứ không phải ai khác!” Thánh Giuse tiếp tục khơi
dậy những tâm tình phong phú như thế trong tâm hồn Ngài, đang khi Chúa
Giêsu và Đức Maria dâng những lời cầu nguyện lên Cha Trên Trời.

Khi ra khỏi Đền Thờ, Thánh Giuse liền thuật lại các phúc lành và ân sủng
ngoại thường Thiên Chúa đã đoái thương ban cho Ngài. Thế rồi, vừa khi nhận ra
đã đến một chỗ không bị ai nhìn thấy, Thánh Giuse liền phục mình dưới chân và
tha thiết xin Chúa Giêsu thương tình thay cho Ngài mà thân thưa với Cha Trên
Trời, cảm tạ lòng đại lượng và nhân lành Người đã dành cho một đầy tớ rất mọn
hèn như Ngài. Thánh nhân cũng làm tương tự như vậy với Đức Maria, và đương
nhiên Mẹ Rất Thánh sẵn lòng chiều theo thỉnh nguyện của vị phu quân thánh
đức của Mẹ.

Chúa Giêsu hứa nhận lời yêu cầu của hiền phụ Giuse và nói thêm: “Hỡi cha
Giuse yêu quý của Con, cha không biết Cha Trên Trời của Con vô cùng quảng
đại hay sao? Và Con chưa từng nói cho cha biết một phần thưởng trọng hậu đã
được dọn sẵn cho cha hay sao? Lẽ nào cha lại không muốn được ân hưởng ngay
trên trần gian này vì biết bao gian nan cha đã phải chịu trong cuộc hành trình
hay sao? Giờ đây, xin cha hãy vui lên vì những an ủi thiêng liêng, những ơn lành
cha đã đáng được hưởng vì những đau khổ, đức vâng phục, thái độ ân cần và tình
yêu nồng nàn của cha. Thực vậy, cha hãy tiếp tục trông đợi những ân sủng và
phúc lành lớn lao khác nữa từ Cha Trên Trời của Con, Đấng là Toàn Thiện và
Toàn Yêu.”

Những lời ấy một lần nữa lại tác động lên tâm hồn nóng bỏng của Thánh
Giuse và làm bừng lên ngọn lửa yêu mến tri ân đối với Thiên Chúa. Dường như



Thánh Giuse đang bị tiêu hủy và được ngây ngất trong ngọn lửa tình yêu hồng
phúc nơi tâm hồn. Lúc ấy, Thánh nhân quay sang Chúa Giêsu và Đức Maria mà
nói: “Ôi Giêsu yêu dấu của cha! Không biết cha có thể làm được gì để Con và
Cha Trên Trời của Con được người ta nhận biết và yêu mến không? Than ôi!
Tâm hồn của cha quá trăn trở về điều ấy.”

Để làm dịu bớt những thao thức của hiền phụ Giuse, Chúa Giêsu nói: “Hỡi
cha yêu dấu của Con, xin cha hãy an tâm, vì sẽ đến lúc Cha Trên Trời của Con
và Con sẽ được nhiều người yêu mến. Tình yêu bao la của Cha Trên Trời và của
Con dành cho thế gian cũng như những ân phúc lớn lao mà Người và Con ban
xuống cho nhân loại cũng sẽ được họ nhận biết nhiều hơn.” Những lời của Chúa
Giêsu thực sự đã làm cho Thánh Giuse được an ủi rất nhiều. Chắp tay hướng lên
trời, Thánh Giuse cảm tạ Thiên Chúa về tinh mừng đầy hoan lạc. Thánh nhân lại
quay sang Trẻ Giêsu và nói: “Ôi, thật làm một tin vui lớn lao mà bây giờ cha mới
được biết. Giờ đây, cha biết rằng khát vọng nóng bỏng nhất của cha một ngày
kia sẽ được thực hiện, đó là được nhìn thây khắp nơi đều có những biểu hiện yêu
mến dành cho Con và Cha Trên Trời của Con!”

Một lần nữa Thánh Giuse lại thỉnh cầu Trẻ Giêsu và Đức Maria hãy ca ngợi
và cảm tạ Thiên Chúa thay cho Ngài; Thánh nhân cũng mời gọi các ca đoàn
thiên thần hãy làm như vậy. Sau cùng, Ngài còn mời toàn thể các thụ tạo hãy
hợp tiếng để chúc tụng Thiên Chúa. Trẻ Giêsu vui mừng khi thấy hiền phụ
Giuse yêu dấu của Người say sưa trong tình yêu đối với Cha Trên Trời như thế.
Chúa tỏ ra sự thỏa nguyện bằng cách ôm chằm lấy Thánh nhân một cách trìu
mến.

Mặc dù quyển sách này không tường trình riêng biệt và chi tiết về cuộc đời
kỳ diệu và tình yêu của Đức Maria đối với Thiên Chúa; tuy nhiên, từ những gì
liên quan đến đời sống nội tâm của Thánh Giuse, bất kỳ ai cũng có thể luận ra
được đời sống nội tâm của Đức Maria sẽ như thế nào. Nếu Thiên Chúa đã thực



hiện những điều trọng đại như thế nơi tâm hồn Thánh Giuse, thì nhất định
Nguời phải tìm được những gì nơi linh hồn rất thanh khiết và thánh thiện của
Đức Maria, Hiền Mẫu của Người? Những ngọn lửa tình yêu thánh thiện, sốt
sắng, những ước vọng nồng nàn đã thống trị tâm hồn Mẹ Rất Thánh! Chính nơi
đó, Thánh Tử Giêsu đã tìm được niềm hoan lạc tuyệt hảo cho Người. Nơi Đức
Maria, Thiên Chúa đã tìm được trọn vẹn niềm an ủi và hạnh phúc của Người.

Chẳng có gì ngạc nhiên khi Thánh Giuse cũng được bừng cháy trong ngọn
lửa tình yêu, vì Thánh nhân đã được liên kết chặt chẽ với hai Đấng là hóa thân
đích thực của tình yêu. Thánh Giuse quả thật đã được diễm phúc chừng nào!
Thực vậy, Thánh nhân đã nhận thức đầy đủ về phận phúc quý đẹp của Ngài và
thường kêu lên: “Lạy Thiên Chúa của con! Tất cả điều này là cho con. Bởi đâu
con lại được như thế?” Nhiều lần, sau khi lặng yên đứng nhìn trời, Thánh Giuse
lại sấp mình xuống đất và nhìn nhận thân phận hư vô của Ngài. Bằng những
hành vi như thế, Thánh nhân đã chuẩn bị linh hồn để lãnh nhận thêm các ân
sủng khác.

Thánh Giuse tìm được một lữ quán trong thành, ở đó, Thánh Gia đã lót dạ
bằng chút ít bánh mì và rau trái. Các Đấng dành một phần thời gian để cầu
nguyện, và phần còn lại để ngủ. Sáng sớm hôm sau, Thánh Gia trở lại Đền Thờ
cầu nguyện. Thánh Giuse lại nhận được những ân phúc từ trời cao. Tất cả những
ân phúc Thiên Chúa đã từng ban cho Thánh nhân tại đây, trong Đền Thờ này,
vào thời gian trước khi Ngài kết ước với Đức Maria, và cả những dấu lạ kỳ diệu
mọi người đã chứng kiến trong ngày kết ước của Ngài giờ đây lại hiện về trong
tâm trí Ngài. Và một lần nữa, Thánh Giuse lại cảm tạ Thiên Chúa về tất cả
những điều ấy.

Thánh Giuse hồi tưởng lại lời cụ Simêon đã tiên báo với Mẹ Thiên Chúa liên
quan đến Trẻ Giêsu, lời ấy trở nên như một lưỡi gươm xuyên thấy tâm hồn
Ngài. Những giọt nước mắt của Ngài được hòa lẫn trong niềm vui. Lúc nào



Thánh Giuse cũng có cơ hội để chịu đau khổ, pha lẫn giữa muôn vàn an ủi. Mặc
dù được trào tràn các cảm xúc ủi an, nhưng Thánh Giuse vẫn đầy ắp những tâm
tư âu lo và thống khổ không sao tả xiết.

Khi đã cầu nguyện xong, Thánh Gia rời Đền Thờ và lên đường đi Bêlem.84

Thánh Giuse mau mắn đi trước; giờ đây, Ngài nao nức muốn trở lại hang đá, nơi
Đấng Cứu Thế đã giáng sinh. Dọc đường, Thánh Giuse kể cho Trẻ Giêsu vô vàn
ân sủng trước kia Ngài đã được Cha Trên Trời ban cho tại Đền Thờ Jerusalem,
và những điều Ngài đã được thiên thần mặc khải trong những giấc ngủ đêm.

Thánh nhân kết luận: “Tuy nhiên, hồi đó thiên thần không cho cha biết
những ân sủng Thiên Chúa hứa ban cho cha chủ yếu là gì. Thiên thần chỉ nói đó
là những ơn rất trọng đại. Ngài khuyên cha phải chuẩn bị đón nhận bằng cách
sốt sắng cầu nguyện và nài xin, và cha đã làm theo. Cha không ngờ rằng những
ân sủng ấy lại quá cao trọng như thực tế này, và trong đầu cha cũng chẳng bao
giờ dám tơ tưởng cha sẽ diễm phúc làm cha của Con. Ôi, Thiên Chúa đã rộng
ban cho cha một hồng ân quá cao vời, đến độ chọn cha làm đại diện của Người
trên trần gian!”

Đáp lại, Trẻ Giêsu nói với Thánh Giuse và Đức Maria: “Chúng ta hãy cùng
nhau ca ngợi và cảm tạ Cha Trên Trời của Con vì Người đã rộng ban những
hồng ân bao la khôn sánh như thế.” Thánh Giuse đề nghị Đức Maria hãy hát một
bản thánh ca để ngợi khen Thiên Chúa, và Mẹ đã thuận theo. Mẹ Rất Thánh cất
tiếng hát rất du dương thánh thót, đến nỗi các thiên thần cũng phải thán phục.85

Chúa Giêsu cất tiếng hòa theo; và sau cùng, Thánh Giuse cũng làm như thế, vì
Ngài muốn liên kết với hai Đấng. Thực là một kinh nghiệm tuyệt vời cho những
ai được nghe các thành viên của Thánh Gia ca hát một cách tuyệt vời như thế.
Chim chóc lại từng đàn tụ về, bay lượn hân hoan, chúc khen Đức Vua và Đức Nữ
Vương muôn loài theo cách của chúng.

Thỉnh thoảng, Thánh Giuse cũng được thưởng thức tiếng hát của các thiên



thần. Khi Thánh Gia đi gần tới nơi Đấng Cứu Thế giáng sinh, một lần nữa
Thánh Giuse lại được nghe những tiếng hát tuyệt vời ấy. Giờ đây, vì đã quen với
những bài ca tuyệt đẹp của hiền thê Maria, Thánh nhân không còn ngạc nhiên gì
lắm khi nghe các thiên thần ca hát, mặc dù Ngài rất sung sướng và được thêm
sức mạnh. Vì không thấy một ai chung quanh, nên Thánh Giuse luận ra các
thiên thần đang thể hiện lòng tôn kính đối với Đức Vua và Nữ Vương của họ,
nhưng Thánh nhân không dám hỏi thẳng Đức Maria về điều ấy.

Chính Đức Maria đã xác nhận niềm tin ấy của Thánh Giuse vì có lần Mẹ đã
nói với Ngài về vấn đề chúc tụng Thiên Chúa. Khi ấy Mẹ Rất Thánh đã nói với
Thánh nhân: “Chúng ta hãy học tập cách chúc tụng Thiên Chúa của các ca đoàn
thiên thần.” Sau đó, Mẹ lại nói, “Hỡi Đức Giuse, Tôn huynh không nghe thấy các
thiên thần đang chúc tụng Đấng Tối Cao của các ngài một cách hân hoan và
tuyệt hảo thế nào sao?”

Lời ấy khiến Thánh Giuse tin rằng những giai điệu ngọt ngào kia thực sự là
của các thiên thần, và Ngài đáp lại: “Hỡi hiền thê của tôi, tiếng hát của các thiên
thần thực sự đã làm tôi vui mừng và được an ủi, nhưng tôi xin nói với Đức Nữ,
điều ấy không thể sánh với niềm an ủi mà tiếng hát vô cùng ngọt ngào và êm ái
của Đức Nữ đã đem lại cho tâm hồn tôi. Ai có thể tưởng tượng linh hồn tôi hoan
hưởng hạnh phúc, hoặc biết tâm thần tôi đã tìm được một sức mạnh như thế nào
mỗi khi Đức Nữ cất lên tiếng hát du dương? Tôi không biết so sánh Đức Nữ với
ai, bởi vì những lời ca tiếng hát của Đức Nữ vượt xa những giai điệu mê say của
các thiên thần.

“Thiên Chúa thực sự đã ban cho Đức Nữ mọi nhân đức và đặc ân siêu vượt,
để làm cho Đức Nữ nên xứng đáng với chức phẩm Thánh Mẫu của Đấng Cứu
Thế. Tôi vô cùng vui mừng và xin tỏ lòng tôn kính vì Đức Nữ đã được đặc tuyển
cho ơn gọi rất linh thánh ấy. Hơn nữa, tôi không ngừng cảm tạ Đấng Tối Cao về
điều đó. Nhưng hỡi hiền thê rất yêu dấu của tôi, xin Đức Nữ cũng hãy nhớ mà



cảm tạ lòng quảng đại Thiên Chúa đã dành cho tôi, một thụ tạo rất bất xứng của
Người, khi kén chọn tôi làm bạn đời và làm người bảo vệ của Đức Nữ. Tôi xin
Đức Nữ, một người rất đẹp lòng Thiên Chúa, hãy thương cầu bầu cho tôi, vì tôi
biết sự thiếu thốn của mình và thực sự không biết phải làm gì để đền đáp cho
cân xứng những phúc lộc và những ân sủng cao vời ấy.”

Đức Maria khiêm nhượng lắng nghe những lời của Thánh Giuse. Mẹ Rất
Thánh tán dương lòng đại lượng của Thiên Chúa đã tỏ ra qua việc ban những
phúc lành cho Thánh Giuse, và trấn an rằng Mẹ sẽ không bao giờ thờ ơ với
những điều Thánh nhân đã yêu cầu. Thánh Giuse vẫn thường đàm đạo với Đức
Maria mỗi khi Chúa Giêsu đắm đuối trong các cuộc chuyện vãn thân mật với
Cha Trên Trời của Người.

Suốt cuộc hành trình, Trẻ Giêsu thường quỳ gối để tôn thờ Cha Trên Trời và
nài xin ơn cứu độ cho nhân loại. Đó cũng là dịp để Đức Maria và Thánh Giuse
đàm đạo với nhau trong khi chờ đợi Chúa Giêsu. Được trao đổi với Đức Maria,
Thánh Giuse luôn cảm thấy vui mừng vì điều đó rất ích lợi cho linh hồn Ngài.
Trong những lúc ấy, hai Ngài cũng thường hợp kết với Chúa Giêsu trong những
lời khẩn nài của Người.

84 [Đi thế này thực sự có phần kỳ lạ, vì Bêlem ở phía nam Jerusalem, trong khi Nazareth thì ở tận miền bắc,
điều này dường như cho thấy sau khi rời Bêlem, một lần nữa Thánh Gia đã được lệnh truyền phải ghé lại
Jerusalem trước khi về Nazareth. Vấn đề là tại sao Thánh Gia lại không từ Ai cập đi thẳng về Bêlem, rồi từ
đó lên Jerusalem, thay vì đi ngược chiều, nhưng điều này có thể dễ dàng giải thích nhờ những ưu tiên trong
tâm trí của Thánh Gia. - Lời dịch giả].
85 Đức Maria ca hát tuyệt vời vì hai nguyên nhân sau:
a) Chất giọng tuyệt vời. Các giáo phụ, tiến sĩ và thần học gia trong Giáo Hội đều đồng ý cho rằng Đức Trinh
Nữ Rất Thánh siêu vượt mọi thụ tạo về các ân huệ thể lý, và nhờ đó, chúng ta có thể hiễu được điều này.
Lòng yêu mến của một Người Con Toàn Năng và hiện hữu trước cả mẹ mình, vinh quang của Thiên Chúa,
phẩm giá và phận phúc siêu vời của Mẹ Thiên Chúa, sự hoàn thiện trên phương diện ân sủng và thánh
thiện... Tất cả những điều ấy đã đòi cho Đức Trinh Nữ một sự hoàn thiện cao nhất trên phương diện thể lý.
Do đó, chân phúc Dionigius Cerosino đã viết rằng: “Chúa Kitô rạng ngời trong nhân tính của Người với
mọi hoàn hảo về bản tính và ân sủng do sự ngôi hiệp thế nào, thì điều hữu lý là Đấng đã hạ sinh Người,
Đấng kề cận với Chúa Kitô, cũng được tô điểm như vậy; vì ngoài ơn ngôi hiệp, thì không còn một cuộc hợp



nhất nào thắm thiết cho bằng Mẹ Thiên Chúa và Con của Mẹ” (De Laud, Virg., Bk. 2, a. 37).
Thể trạng tốt là một trợ lực tuyệt vời cho hoạt động thiêng liêng của linh hồn. Do đó, các điều kiện cần phải
quân bình, một thân xác hoàn hảo sẽ có khả năng hơn trong việc phục vụ các chức năng cao quý của linh
hồn. Vì thế, với thượng trí vô cùng trong mọi sự, lẽ nào Thiên Chúa lại không dựng nên thân thể trinh khiết
của Đức Maria một cách tuyệt hảo hay sao? Đức Maria đã, đang, và mãi mãi vẫn là thục tạo xinh đẹp nhất
từ bàn tay của Thiên Chúa Toàn Năng.
Lý do thật hiển nhiên, Chúa Giêsu Kitô, Con của Mẹ Maria, được mô tả là nam nhân đẹp nhất giữa con cái
loài người: “Speciosa forma prae filiis hornimum” (Tv 44:3). Vậy thì sao lại không thể nói như thế về Mẹ
Người? Dĩ nhiên Chúa Kitô và Mẹ Người phải giống nhau, trong cung cách ứng xử cũng như trong những
ân điển thể lý thiên phú, bởi vì một sự tương tự như thế tỏ ra một sự hoàn hảo rất mực (x. Suarez, p. 3, Disp.
2, sect. 2).
Quả thật, chất giọng giữ một vị trí hàng đầu trong những ân điển thể lý và thực hiện một trong những chức
năng cao quý nhất của linh hồn, đó là ca hát để chúc tụng Thiên Chúa. Như vậy, chúng ta có thể tưởng
tượng tiếng hát của Đức Maria phải hoàn hảo như thế nào!
b) Tiếng hát của Đức Maria là phản ảnh vẻ đẹp của linh hồn Mẹ. Ở đây, một lần nữa, các giáo phụ và các thần
học gia cho chúng ta biết vẻ đẹp thể lý của Đức Maria có nguyên nhân thiết yếu và hiệu quả là nơi vẻ đẹp
khôn sánh của linh hồn Mẹ. Hơn nữa, tiếng hát của Đức Maria còn là một phản ảnh và một biểu hiện hoàn
hảo của linh hồn, ân sủng và tình yêu của Mẹ, những điều Mẹ còn siêu vượt trên cả các thiên thần. 
Do đó, không có gì ngạc nhiên khi Thánh Giuse đã ngây ngất vì tiếng hát của Đức Maria, đồng thời Chúa
Giêsu và Cha Trên Trời lại thỏa lòng như thế. Chúa Thánh Thần đã làm Mẹ trở thành cây đàn du dương
của Người, thay thế cho cây thụ cầm của vua David. Đức Maria là cây đàn lục thập của Con Thiên Chúa và
của “Con vua David,” Đấng khởi hứng cho Mẹ.
Trong một họa phẩm, nhà danh họa Raphael đã vẽ thánh nữ Cecilia đã lơi tay sáo khi nghe những tiếng hát
của các thiên thần. Ôi, các thiếu nữ Israel, các thiên thần trên trời, cũng như chim chóc được mô tả ở đây, ắt
hẳn đã phải cùng với Chúa Cha Trên Trời, Chúa Giêsu và Thánh Giuse, sung sướng im tiếng đi để thán
phục lắng nghe những bài ca của Mẹ Thiên Chúa!



CHƯƠNG 46: Tại Bêlem

Khi tới Bêlem, Thánh Gia đi thẳng đến địa điểm Đấng Cứu Thế đã giánh sinh.
Địa điểm thánh thiêng ấy có những tác động rất thân thiết đối với Thánh Giuse,
không những đem lại một an ủi và hạnh phúc khôn sánh, mà còn tạo nên một
tâm tình kính sợ cho Ngài nữa. Một lần nữa Thánh Giuse lại được ngất trí; Ngài
sấp mình ngay tại chỗ Đấng Cứu Thế đã nằm sau khi sinh ra. Rưng rưng nước
mắt và với một tâm hồn chan chứa tâm tình thánh thiện, Thánh Giuse nhiều lần
cúi mình hôn kính địa điểm linh thánh ấy. Trong giây phút này, tâm trí Ngài trở
nên thông sáng và sinh động vì được Thiên Chúa mặc khải cho biết những mầu
nhiệm cao trọng.

Dung mạo Thánh Giuse trở nên rạng rỡ trong niềm hân hoan dạt dào khi
Thánh nhân thấy mình diễm phúc, thụ hưởng tràn trề những hồng ân. Thánh
nhân sốt sắng cất lời chúc tụng và cảm tạ Thiên Chúa. Ngài nhận thấy Mẹ Thiên
Chúa lúc ấy đang đắm đuối trong cuộc chiêm niệm thiên đàng, còn Thánh Tử
Giêsu thì cầu nguyện thân thiết với Cha Trên Trời của Người - tất cả đều làm
tăng bội niềm hoan lạc cho Thánh Giuse.

Sau khi đã thực hiện những hành vi tôn thờ và tạ ơn, các thành viên Thánh
Gia cảm thấy được mạnh sức và an ủi. Ngoài ra, các Đấng dường như đã được
hưởng dụng những thức cao lương mỹ vị. Trong dịp này, rõ ràng Cha Trên Trời
muốn ban thưởng cho phần thể lý lẫn phần linh hồn của các vị lữ hành thánh
thiện của chúng ta.



Ba Đấng cảm tạ Cha Trên Trời tha thiết và chân thành về ơn ấy. Sau đó,
Thánh Giuse phủ phục xuống đất rồi ngỏ lời với Trẻ Giêsu và Đức Maria: “Ôi,
cha phải hạ mình đến đâu khi được diễm phúc lãnh nhận những phúc lành của
Thiên Chúa! Người ban cho Con và Mẹ Con thì chẳng có gì lạ, bởi vì Con và Mẹ
Con đều hoàn hảo và xứng đáng với những hồng ân ấy. Thế nhưng Người cũng
ban những hồng ân tương tự cho cha, một thụ tạo vô cùng hèn kém, đó thật là
một điều không sao hiểu nổi. Thực sự cha không xứng đáng, mà cũng sẽ chẳng
bao giờ có thể trở nên xứng đáng với những ân sủng trọng đại dường ấy. Do đó,
cha biết chắc Cha Trên Trời chỉ vì Con và Mẹ Con mà rộng ban những ơn ấy
cho cha.”

Để trả lời, Thánh Tử Giêsu lên tiếng giảng về tấm lòng ân cần và đại lượng
của Chúa Cha. Người nói sốt sắng đến độ Đức Maria và Thánh Giuse được chìm
đắm vào sự chiêm niệm thần linh. Thánh Giuse kêu lên: “Ôi Giêsu, Con yêu dấu
của cha, Thiên Chúa của cha! Có ai được nghe những lời của Con mà không xúc
động trước tình yêu của Con và không chịu phó mình hoàn toàn cho Con hay
không? Những lời của Con thật hiệu năng; xuyên đến tận thẳm cung linh hồn và
thực sự chiếm đoạt cả con tim. Thực vậy, cha hy vọng mọi tâm hồn cuối cùng sẽ
trở nên miếng mồi cho tình yêu Con, và mọi linh hồn lầm lạc rốt cuộc đều sẽ
được Con chinh phục.”

Tuy nhiên, Chúa Giêsu tỏ vẻ rất buồn bã khi nghe lời nhận định của Thánh
Giuse, vì Người quá biết sự gian tà và chai đá của tâm hồn người Do thái. Chúa
biết những kẻ được diễm phúc nghe lời Người rao giảng sẽ quay lại kịch liệt
chống đối Người, và Người biết tâm hồn họ sẽ càng trở nên chai lì hơn nữa.

Ban đêm, các vị lữ hành thánh thiện của chúng ta dành ra một khoảng thời
gian để cùng cầu nguyện hoặc chúc tụng Cha Trên Trời, hoặc âm thầm cầu
nguyện rồi trao đổi về những chủ đề thánh thiện. Khoảng thời gian còn lại, ba
Đấng nghỉ ngơi. Thánh Giuse đến gần máng cỏ, nơi Trẻ Giêsu trước kia đã nằm.



Thánh nhân không thể rời xa chỗ ấy, và khi hồi tưởng lại những chuyện vui
buồn đã xảy ra tại nơi đây, Ngài không cầm được nước mắt. Trong khi đó, Đức
Maria đến gần địa điểm Mẹ đã sinh hạ Chúa Hài Nhi, và khơi lại trong tâm hồn
niềm hạnh phúc thiên đàng mà trước kia Mẹ đã từng cảm nghiệm. Trẻ Giêsu ở
bên Mẹ Rất Thánh, Người cầu nguyện với Cha Trên Trời, khẩn xin và hiến
mình vì ơn cứu độ cho nhân loại. Các ca đoàn thiên thần lại hát lên bài ca “Vinh
Danh Thiên Chúa trên các tần trời.” Thế là trong đêm ấy, tất cả những niềm vui
trong đêm giáng sinh của Đấng Cứu Thế lại được bừng lên một lần nữa.

Trời tảng sáng, Thánh Gia cùng đọc Thánh Vịnh chúc tụng Thiên Chúa. Sau
đó, Thánh Giuse vào làng tìm mua thực phẩm để cho các Đấng có thể lót dạ
trước khi lên đường trở về Nazareth. Khó khăn lắm Thánh nhân mới mua được
một ít bánh mì; ngoài ra, không cò một thứ gì khác. Thế là trong cảnh cùng cực
nghèo khó, ba Đấng lại vui vẻ dùng bánh mì với nước lã. Nhưng vì lo lắng cho
Trẻ Giêsu và Đức Maria phải khổ sở, Thánh Giuse lại cảm thấy rất buồn. Nhưng
hai Mẹ Con đã an ủi Thánh nhân bằng cách tỏ ra hài lòng với chút của ăn Ngài
đã mua được. Các Đấng vui mừng vì lúc nào Thánh Gia cũng luôn có một người
khách mời là cảnh nghèo khó.

Tuy nhiên, Thánh Giuse không thể không đau lòng khi nhận ra thói vô ân
của cư dân Bêlem, và Thánh nhân than thở với Trẻ Giêsu về sự thể Ngài đã gặp
quá ít thiện chí nhưng lại nhiều bạc bẽo ở nơi họ. Chúa đã an ủi và khích lệ
Thánh nhân hãy vui tươi chấp nhận tất cả những gì Cha Trên Trời đã cho xảy
đến để thực thi nhân đức, nhất là đức nhẫn nhục và phó thác mỗi khi lâm cảnh
thiếu thốn trong cuộc sống thường nhật. Chúa Giêsu nhắc cho Thánh Giuse nhớ
lại những phúc lành các Ngài lúc nào cũng được lãnh nhận từ lòng đại lượng của
Cha Trên Trời.

Thánh Giuse rất mau mắn suy phục. Ngài xin Chúa Giêsu tha thứ vì tâm hồn
Ngài không sao chịu nổi khi nhìn thấy người ta quá vong ân với Chúa Giêsu và



Mẹ Rất Thánh. Thánh nhân thưa với Chúa Giêsu: “Hỡi Giêsu rất yêu dấu của
cha! Con biết cha mong ước cho mọi người nhận biết và yêu mến Con chừng
nào! Con biết cha khát khao nhìn thấy mọi người tỏ lòng biết ơn Con chừng
nào! Và vì thế, khi thấy họ sống ngược lại, cha đã phải cam chịu một nỗi đớn đau
quá đỗi dữ dằn.”

Chúa Giêsu đã đáp lại: “Cha rất yêu dấu của Con ơi! Con xin thưa với cha,
những gì Con chịu đựng từ trước đến nay thực ra chẳng đáng là gì nếu so với
những gì Con được tiền định sẽ phải gánh chịu trong tương lai. Dù sao, Con vui
mừng chấp nhận tất cả những điều ấy vì lòng yêu mến thánh ý Cha Trên Trời.
Như vậy, cha cũng hãy theo gương Con trong vấn đề này mà vui tươi chấp nhận
mọi đau khổ xảy đến với cha.”

Những lời ấy tác động lên tâm hồn Thánh Giuse rất sâu xa. Tuy vẫn được
hưởng nhiều an ủi, nhưng Thánh nhân vẫn thường xuyên sống trong phiền sầu
vì Ngài biết những gì Chúa Giêsu sẽ phải chịu trong tương lai. Ôi, linh hồn
Thánh Giuse đã phải chịu một niềm đau thật da diết! Nó gây thương tích cho
tâm hồn và khỏa lấp mọi an ủi, chỉ vì Thánh nhân hết lòng yêu mến Chúa Giêsu.
Mãi đến khi Chúa Giêsu lên tiếng an ủi và khích lệ Thánh nhân hãy suy phục
thánh ý Cha Trên Trời trong mọi sự, bấy giờ trong lòng Ngài mới tìm thấy được
sự thư thái. Khi nghe đến “thánh ý Cha Trên Trời,” Thánh Giuse liền vui lòng và
suy phục trong mọi sự.

Trên đường từ Bêlem về lại Nazareth, Thánh Giuse lại chứng kiến nhiều sự
thể lạ lùng mà trước kia Ngài đã từng gặp qua trong những dịp trước; thú rừng
và chim muông cùng tỏ dấu suy tôn Đấng Tối Cao. Vạn vật biểu lộ sự cung kính
theo cách thế riêng của chúng, trong khi nhân loại thì lại quá thiếu sót trên
phương diện này. Thánh Giuse nhìn xem một cách thán phục và với một tâm
hồn hết sức hoan lạc. Ngay cả khí trời cũng đượm một sắc thái tưng bừng, đến
độ Thánh Giuse buộc lòng phải thưa với Chúa Giêsu: “Ôi Con rất dấu ái và yêu



quý của cha! Ngay cả những bông hoa, những bụi rậm và cỏ cây đều tươi tắn
trong bầu khí hân hoan. Thật là một niềm vui cho tâm hồn cha! Và nếu như đó
là thái độ của những loài vô tri vô giác, thì thái độ của những loài hữu trí đúng ra
phải như thế nào? Những người đồng hương của chúng ta sẽ hân hoan đến đâu
khi được tận mắt nhìn thấy Đấng từ nhân khả ái! Cha ước ao chúng ta về
Nazareth để đem niềm vui và an ủi đến cho mọi người.”

Khi biểu lộ tình yêu với Chúa Giêsu, Thánh nhân cũng tỏ ra Ngài hết lòng
yêu thương đồng loại, không những vì muốn cho Chúa Giêsu được nhận biết và
yêu mến, mà còn cho những người đồng hương của Ngài được chia sẻ những an
ủi mà chính Ngài đang được cảm hưởng bên cạnh Chúa Giêsu.

Khi Thánh Tử về gần đến, dân làng Nazareth được cảm nghiệm một niềm
vui đặc biệt trong lòng, mặc dù họ không biết từ đâu. Vào thời điểm ấy, hầu như
không mấy ai lưu tâm đến sự kiện đó, nhưng về sau cũng có một số người nhớ
lại; đó là những láng giềng tốt lành và những người thân quen với Mẹ Thiên
Chúa, những người thực sự có lòng kính sợ Thiên Chúa và những người giữ trọn
Lề Luật. Ngay khi nhìn thấy Mẹ Rất Thánh và Thánh Tử Giêsu, những người ấy
nhớ lại niềm vui họ đã được cảm hưởng trước kia, hồi Thánh Gia mới đến vùng
này.

Chẳng mấy chốc, ba vị lữ hành thánh thiện đã về gần đến làng quê. Thỉnh
thoảng, các Ngài dừng chân để nghỉ ngơi. Các Ngai đã mỏi mệt và kiệt sức vì
quãng đường qua xa xôi và nhọc nhằn.

Trong khoảng thời gian dưỡng sức, các Ngài thư giãn bằng cách nhìn lên bầu
trời. Thánh Giuse vẫn thực hiện hành vi Ngài đã quen làm từ thời thơ ấu, tức là
hướng mắt lên trời, đắm đuối trong những suy tư cũng như những niềm vui và
vinh quang vĩnh cửu của Thiên Chúa.

Sự ý thức rằng Thiên Chúa khả ái đang hiển trị trên trời đã đem lại cho
Thánh Giuse một an ủi lớn lao, và vì thế Ngài thường tâm sự với Chúa Giêsu:



“Hỡi Con rất yêu dấu, mặc dù cha được sống bên Con, được nhận thức Thiên
Tính tiềm ẩn nơi Con, và được vui mừng vì sự hiện diện rất từ ái của Con, tuy
nhiên, việc nhìn ngắm bầu trời vẫn đem lại cho cha niềm vui rất lớn lao.”

Chúa Giêsu đã từ tốn đáp lại: “Điều đó không có gì làm Con phải ngạc nhiên.
Bởi vì Cha Trên Trời của Con hiển ngự trên ngai tòa uy linh của Người. Đó cũng
là nơi Người đã chuẩn bị sẵn một chỗ cho cha, để cuối cùng cha sẽ được hưởng
kiến Thiên Chúa diện đối diện trong vẻ đẹp siêu phàm của Người cho đến muôn
muôn ngàn đời.”

Khi nghe những lời ấy, Thánh Giuse liền reo lên: “Ôi, thiên đàng, thiên đàng!
Lạy Chúa là Thiên Chúa của con! Giờ ngóng đợi từ lâu ấy bao giờ mới đến, khi
nào con sẽ được diễm phúc bước vào nơi ấy để lãnh nhận phúc hưởng kiến tỏ
tường thánh nhan vinh hiển của Chúa?”

Chúa Giêsu rất thoả lòng khi thấy người cha đồng trinh rất yêu dấu của
Người khát khao niềm vui hưởng kiến Thiên Chúa trực tiếp và bền vững. Về
phía mình, Chúa Giêsu ước ao hoàn tất công việc cứu độ nhân loại bằng cuộc
thương khó và tử nạn đau đớn của Người, để các cửa trời được mở ra và đón
nhận các linh hồn vào chung hưởng hạnh phúc vô cùng trên thiên đàng.



CHƯƠNG 47: Về Đến Nazareth

Các vị lữ hành của chúng ta tới Nazareth khi trời đã khá muộn, và sau đó, các
Đấng về thẳng ngôi nhà bé nhỏ của mình. Thiên Chúa dủ thương, chỉ để một vài
người dân làng nhận ra các Đấng, vì thế giờ nghỉ ngơi của Thánh Gia đã không
bị quấy rầy vì các cuộc thăm viếng của những người láng giềng. Một vài phụ nữ
trước kia vốn quen thân với Đức Maria đã ra chào đón Mẹ một cách thắm thiết.

Thánh Gia cùng vào gian phòng nhỏ, nơi mầu nhiệm Ngôi Lời Nhập Thể đã
được thực hiện. Ở đó, các Ngài quý gối tôn thờ và cảm tạ Cha Trên Trời đã đưa
dẫn các Ngài về đến quê nhà an lành. Các Ngài cũng tạ ơn Cha Trên Trời vì
phúc lành trọng đại Người đã ban cho trần gian khi sai Con Một Người đến giải
thoát nhân loại khỏi ách nô lệ tội lỗi. Hành vi ấy đã mang lại cho ba tâm hồn
thánh đức một sự an ủi vô bờ tại địa điểm linh thánh này.

Một lần nữa, linh hồn Thánh Giuse lại đắm đuối trong đại dương hoan lạc và
được nghe tiếng hát du dương của các thiên thần. Trước những dấu chỉ đại lượng
của trời cao, Thánh nhân đã vui mừng và xuất thần, một cuộc xuất thần rất cao
siêu. Trong đó, Ngài được chiêm ngưỡng những mầu nhiệm rất cao cả liên quan
đến Ngôi Lời Nhập Thể. Thánh nhân ngất trí rất lâu, đầy hoan lạc trong Thiên
Chúa.

Sau khi Thánh Gia cầu nguyện và chiêm niệm, các thiên thần đem lương
thực đến phục vụ các Ngài. Cả ba đều dùng bữa, và sau khi cảm ơn, các Ngài lui
về nghỉ ngơi vì đang cần thiết. Đêm hôm ấy, Thánh Giuse không ngủ nhiều,
Ngài dành phần lớn thời giờ để tạ ơn. Thánh nhân tự nhủ: “Hỡi Giuse, giờ đây,



một lần nữa ngươi lại trở về mái nhà này. Nơi đây, ngươi có thể vui hưởng cuộc
sống bên cạnh Trẻ Giêsu yêu dấu và hiền thê thánh thiện của ngươi. Ôi, ngươi
diễm phúc chừng nào! Ngươi làm sao có thể đền đáp nổi một hồng ân trọng đại
như thế? Ngươi sẽ làm gì cho Thiên Chúa của ngươi, Đấng lúc nào cũng trào đổ
cho ngươi vô vàn ân phúc?”

Lòng đầy tính thác, Thánh Giuse lại thưa lên cùng Thiên Chúa: “Lạy Thiên
Chúa của con! Này đây con sẵn sàng chu toàn thánh ý Chúa. Con ước ao được
hoàn toàn hiến mình để phụng sự Chúa, Con Một Chúa và Mẹ Rất Thánh của
Người. Con thực tâm muốn làm hết khả năng để chu cấp nhu cầu cho hai Đấng,
và quả thật, đó là một trách vụ đầy hoan lạc đã được trao phó cho con. Ôi Thiên
Chúa của con! Chúa biết con không ước ao gì khác ngoài việc phụng sự Con
Chúa và Mẹ Người, tùng phục và vâng theo mọi chỉ thị của hai Đấng trong mọi
sự. Thế nhưng, lạy Thiên Chúa Tối Cao, Chúa đã an bài cách khác! Chúa muốn
con làm đầu trong tư cách gia trưởng Thánh Gia và làm người truyền lệnh. Vì
vậy, con xin suy phục thánh ý Chúa, nhưng nài xin Chúa ban cho con là đầy tớ
của Chúa ơn thánh để chu toàn trách vụ ấy một cách xứng đáng. Lạy Thiên
Chúa của con, xin ban cho con nhân đức cần thiết để sống đúng với ơn gọi cao
trọng này. Xin đừng bao giờ để con làm điều gì phiền lòng Chúa, Con Một Chúa
và hiền thê rất thánh của con.”

Thánh Giuse đã dùng hầu hết thời gian đêm hôm ấy để giãi bày với Thiên
Chúa những tâm tình của Ngài. Thánh nhân nao nức chờ đợi trời mau sáng để
lại được chiêm ngắm Trẻ Giêsu dấu ái và hiền thê quý yêu. Vì quan tâm đến việc
chu cấp nhu cầu cho Đức Maria và Trẻ Giêsu, Thánh Giuse đã nài xin Thiên
Chúa quan phòng trợ giúp cho Ngài tìm được công việc để có thể chu toàn trách
nhiệm lao động chính của Thánh Gia.

Thiên Chúa rất hài lòng với Thánh Giuse về sự chu đáo và tận tâm của Ngài
trong mọi hoàn cảnh. Thiên Chúa đã trợ giúp theo mức độ các nhu cầu của



Thánh Giuse, và Thánh nhân luôn đáp lại bằng thái độ sốt sắng tạ ơn về mọi
phúc lành đã được lãnh nhận. Ngài luôn nhìn nhận tất cả đều do lòng nhân lành
và đại lượng của Thiên Chúa. Thánh Giuse thâm tín Ngài vô cùng hèn mọn, đến
nỗi không xứng đáng kêu xin một ơn gì nếu dựa vào công trạng bản thân. Tuy
nhiên, khi thấy mình được tình yêu bao la của Thiên Chúa lo liệu cho mọi sự,
Thánh nhân đã không cầm được nước mắt.

Khi trời tảng sáng, Thánh Giuse bắt tay sắp lại các đồ đạc trong xưởng mộc
cũng như trong nhà. Sau đó, Thánh nhân đến đợi tại gian phòng nhỏ để chào
kính Đức Maria và Trẻ Giêsu, rồi cùng hai Đấng đọc Thánh Vịnh chúc tụng
Thiên Chúa. Mẹ Rất Thánh và Thánh Tử Giêsu từ trong phòng bước ra và chào
kính Thánh Giuse dấu yêu. Đức Maria thăm hỏi Thánh nhân cảm thấy thế nào
và có nghỉ ngơi được không. Mẹ Rất Thánh tỏ ra một thái độ ân cần, như một
người bạn đời đầy tinh thần trách nhiệm và trung tín.

Thánh Giuse cảm thấy lúng túng, nhưng Ngài vẫn cảm ơn Đức Maria về lời
thăm hỏi. Thánh nhân trình bày cho Đức Maria biết ước nguyện của Ngài là
muốn phụng sự Mẹ Rất Thánh trong mọi sự. Thánh nhân nói: “Hỡi hiền thê của
tôi! Tôi sẽ rất mãn nguyện nếu như Thiên Chúa định cho tôi được làm đầy tớ
của Đức Nữ. Tuy nhiên, Thiên Chúa lại muốn tôi lãnh trách nhiệm làm một
người phu quân đích thực, và vì muốn suy phục thánh ý Thiên Chúa trong mọi
sự, nên tôi thỉnh cầu Đức Nữ và Trẻ Giêsu cũng hãy suy phục thánh ý ấy. Hỡi
hiền thê của tôi! Ước chi Đức Nữ nhẫn nại với tôi trong mọi va vấp và khiếm
khuyết của tôi. Xin Đức Nữ giúp tôi ngợi khen và cảm tạ Đấng đã đoái thương
ban cho tôi vô vàn ân sủng và tỏ lòng nhân lành với tôi.”

Trong khi đang nói những lời ấy, Thánh Giuse thấy Đức Maria cúi mình rất
sâu và tỏ ra bứt rứt về những lời của Ngài. Tuy nhiên, Thánh nhân không thể
không nói cho Đức Maria biết ước nguyện của Ngài. Đối với Thánh Giuse,
dường như Đức Maria càng ngày càng diễm lệ và thánh đức hơn. Thánh nhân



thán phục sự kiên vững trong nhân đức của Đức Maria, chỉ cần thoáng nhìn
Thánh Mẫu Thiên Chúa, Ngài cũng đã cảm thấy được mạnh sức hơn. Thánh
nhân thầm nhủ: “Ôi, tôi được một phút trọng dường nào khi sống bên cạnh một
thụ tạo xứng đáng như thế. Tôi có công trạng gì mà được Cha Trên Trời ban cho
một đại phúc như vậy.”

Mặc dù cảm thấy rất bất xứng, nhưng Thánh Giuse quay sang trao đổi với
Trẻ Giêsu yêu dấu của Ngài. Chăm chú nhìn Trẻ Giêsu với ánh mắt đầy trìu
mến và được vững tâm trong niềm tín thác, Thánh Giuse đã nói rất chân tình,
giãi bày ước nguyện thành tâm của Ngài là muốn được yêu mến và phụng sự
Thiên Chúa. Đặc ân được chiêm ngắm Chúa Giêsu mang lại cho Thánh Giuse
một niềm hoan lạc sung mãn đến độ nước mắt vui mừng đã đọng lại trên đôi
mắt của Ngài.

Chúa Giêsu và Đức Maria thực sự là những nguồn an ủi vô tận cho Thánh
Giuse. Mỗi khi gặp đau buồn, chỉ cần thoáng nhìn hai Đấng, là Thánh nhân lập
tức tìm lại được sự bình an cho tâm hồn. Vì thế, Thánh Giuse không còn một
ước vọng nào khác trên đời này ngoài việc được chiêm ngắm ánh mắt của Chúa
Giêsu và Đức Maria. Thánh nhân không còn tìm thấy thỏa nguyện ở một nơi
nào khác. Không gì có thể hấp dẫn và làm chia trí Thánh Giuse, vì tình yêu của
Ngài hoàn toàn quy hướng vào Chúa Giêsu và Đức Maria. Niềm hoan lạc chủ
yếu của Ngài là chiêm ngắm hai Đấng. Mọi sự khác đều trở nên tầm thường; và
quả thật như vậy, vì Chúa Giêsu và Đức Maria đã có ơn thánh tràn đầy, nhất là
nơi Chúa Giêsu còn có Thiên Tính, một điều mà Thánh Giuse cũng đã được
nhận thức rõ ràng. Trong niềm vui dạt dào, cùng với Chúa Giêsu và Đức Maria,
vị thánh của chúng ta đọc các Thánh Vịnh chúc tụng Thiên Chúa; và với sự đồng
thuận của hai Đấng, Ngài đi vào làng để lo tìm sinh kế cho Thánh Gia. Nhờ sự
an bài của Thiên Chúa quan phòng, Thánh Giuse đã tìm được ngay công việc.



Thánh nhân cũng nhận được nhiều dấu hiệu thiện chí dành cho cuộc trở về của
Ngài... từ những người trước kia đã có thiện cảm với Ngài.

Những người ấy hỏi thăm Ngài đã sống ở đâu trong thời gian đi vắng. Thánh
Giuse chỉ đáp rằng Ngài đi đến nơi Thiên Chúa quan phòng đã hướng dẫn Ngài
đến, để bảo toàn mạng sống của Trẻ Giêsu. Thánh Giuse cho biết Ngài bằng
lòng chấp nhận những khốn khó và thiếu thốn miễn sao Người Con của Ngài có
thể thoát khỏi cơn cuồng nộ của bạo vương Herod. Những người này cảm thấy
rất vui khi nghe điều ấy. Nhưng các kẻ chống đối thì không thế, như sẽ được kể
ở phần sau.

Sau khi đã mua được ít nhiều thực phẩm, Thánh Giuse vui vẻ trở về với gia
đình, cảm tạ sự ân cần của Thiên Chúa đã dành cho Ngài. Về đến nhà, Thánh
nhân nhìn thấy Trẻ Giêsu đang hàn huyên với Mẹ Rất Thánh của Người. Ngay
khi vừa thoáng thấy bóng Thánh Giuse trở về, Trẻ Giêsu liền vội chạy ra chào
kính rất niềm nở, như Người vẫn thường làm khi Thánh Gia còn ở bên Ai cập.
Chúa âu yếm Thánh Giuse một cách rất đơn sơ thơ thảo, rồi cầm tay dắt đến với
Mẹ Maria và nói: “Mẹ xem cha Giuse thân yêu của chúng ta đây này! Xem cha
đã lo liệu cho Mẹ Con mình như thế nào!” Thái độ thân tình của Trẻ Giêsu đã
khiến Thánh Giuse xúc động đến thổn thức, và chỉ còn biết nói: “Ôi Giêsu của
cha, Con yêu dấu của cha! Ôi, Giêsu rất dấu ái của cha, niềm vui của tâm hồn
cha!”

Đức Maria cũng đón tiếp Thánh Giuse với một thái độ đầy tri ân, biểu lộ sự
thỏa nguyện của Mẹ đối với các nỗ lực của Ngài. Thánh Giuse thụât lại cho Trẻ
Giêsu và Đức Maria tất cả những gì đã xảy ra. Sau đó, các Đấng cùng cảm tạ và
ngợi khen Thiên Chúa vì lòng đại lượng và sự chăm sóc hiền phụ của Người.



CHƯƠNG 48: Thánh Giuse Chịu Bách Hại
Tại Nazareth Và Nhân Đức Nhẫn Nhục

Của Ngài

Ma quỷ hỏa ngục nghiến răng căm hờn Thánh Giuse. Con rồng gian xảo giờ đây
cố sức khuynh đảo một số cá nhân, những người có thái độ thù nghịch với
Thánh Giuse. Hắn gieo vào lòng họ những cảm xúc căm hận và ganh ghét Thánh
Giuse, bởi vì Ngài đã cứu được Thánh Tử Giêsu, trong khi con cái của họ phải
chết. Những người ấy rỉ tai nhau: “Tất cả chúng ta đều bị mất con cái vì bạo
vương Herod 86, trong khi một mình Giuse lại cứu được Con Trai hắn.” Họ
không thể chịu nổi mỗi khi nhớ lại vận phúc của Thánh Giuse.

Vì không biết làm cách nào để trút căm hờn, họ đã dùng những lời lẽ gay gắt
nhất để đay nghiến Thánh Giuse. Họ kéo vào làng, đến gặp Thánh Giuse và xỉ vả
“sự gian ác” (đó là cách họ đánh giá về thái độ ân cần) của Ngài: “Người đã làm
một điều thực đáng bỉ hổ! Lúc nào ngươi cũng làm bộ ra vẻ đơn sơ chất phác,
nhưng kỳ thực ngươi lại ma mãnh xảo quyệt, đến nỗi ác lệnh của Herod cũng
chẳng làm gì được ngươi. Có lẽ chính ma quỷ đã ngầm báo cho ngươi biết trước
khi bạo vương ra lệnh sát hại con cái chúng tôi! Ngươi đúng là đồ gian ác, xấu xa
hơn cả Herod. Ngươi đã nghe biết ác lệnh, thế mà không báo cho ai biết, để rồi
lợi dụng tin báo bí mật kia cho lợi ích cá nhân mình. Hỡi tên ích kỷ, thế nào



Thiên Chúa cũng trừng phạt ngươi! Thiên Chúa sẽ bắt Con Trai của ngươi phải
chết thê thảm giống như con cái của chúng tôi cho mà xem!”

Khi tuôn ra những lời như vậy, cơn cuồng hận của bọn người kia hung hãn
đến độ dường như họ muốn biến những lời ấy thành những mũi tên để bắn vào
Thánh Giuse. Thánh nhân chỉ biết cúi đầu và im lặng. Thái độ đó càng làm cho
bọn người kia tin rằng phán đoán gian tà của họ là chính xác, và thế là họ gào
lên: “A, đồ giả hình! Ngươi không nói ra được nửa lời bởi vì ngươi quá biết ngươi
đã làm một điều bỉ ổi. Đủ rồi! Ngươi sẽ phải trả giá! Thế thì Con Trai của ngươi
cũng phải chết thê thảm mới được! Chúng ta sẽ tìm cách giết chết nó! Con Trai
của ngươi thì sống phây phây trong khi con trai của tất cả chúng ta phải chết thê
thảm thì quá vô lý.”

Ôi, những lời vu khống ấy đã làm tan nát tâm hồn Thánh Giuse! Thánh nhân
không biết phải xử thế nào với họ. Sau cùng, Ngài đành lên tiếng: “Tại sao các
anh lại cuồng nộ như thế với Người Con vô tội của tôi? Nếu các anh có điều gì
muốn chống đối, thì các anh cứ việc đổ hết căm hờn vào một mình tôi, nhưng
xin đừng làm hại đến Người Con hoàn toàn vô tội của tôi.” Nghe đến đó, bọn
người kia càng phản bác dữ dội hơn: “Con Trai của ngươi nhất định phải chết,
giống như con trai của chúng ta đã bị chết vậy.”

Mặc dù rất đau lòng, nhưng Thánh Giuse nói thẳng với họ: “Chỉ những gì
Thiên Chúa muốn xảy ra mới có thể xảy ra mà thôi - không hơn không kém.
Trong quá khứ, Thiên Chúa đã bảo toàn mạng sống của Trẻ Giêsu, thì trong
tương lại nhất định Người cũng sẽ làm như thế.”

Nghe lời ấy, bọn người kia càng căm tức hơn và cật vấn Thánh Giuse vì sao
lại dám khẳng định Thiên Chúa đã cứu mạng Con Trai của Ngài, trong khi họ
cho rằng chính tà tâm và sự ma mãnh của Ngài đã làm điều ấy. Thánh Giuse im
lặng chấp nhận một cách nhẫn nhục. Vì thế, cuộc bách hại của bọn người kia
càng dai dẳng hơn. Quả thật, khi trở về, Thánh nhân lòng đầy phiền não và khổ



sở. Không phải vì Thánh nhân lo sợ tai họa, nhưng vì Ngài biết Thiên Chúa đã bị
những người kia xúc phạm một cách nặng nề. Thánh nhân tin tưởng Thiên Chúa
nhất định sẽ bao che và giải thoát Con Một Người khỏi cơn cuồng nộ của những
địch thù tàn bạo.

Trẻ Giêsu và Đức Maria đang chờ đợi Thánh Giuse. Khi thấy Thánh nhân về
đến, và vì đã biết tất cả những gì xảy ra, nên hai Đấng muốn an ủi và khích lệ
Ngài. Khi nhìn thấy Trẻ Giêsu, Thánh nhân liền òa khóc. Trẻ Giêsu chào đón
hiền phụ một cách thân tình hơn mọi khi và nói: “Xin cha đừng lo sợ gì hết, hỡi
cha rất yêu dấu. Ác thú hỏa ngục đang căm hờn, nhưng không thể làm hại cha
được. Xin cha hãy vui chịu những bách hại này một cách nhẫn nhục, cha sẽ nhận
được công phúc trọng hậu và sẽ xứng đánh lãnh nhận thêm nhiều phúc lành và
ân sủng khác từ Cha Trên Trời của Con.” Đức Maria cũng khích lệ Thánh Giuse
tương tự như thế.

Được thêm can đảm, Thánh Giuse cho Trẻ Giêsu và Đức Maria biết Ngài
không lo sợ bất cứ tình huống nào, nhưng áy náy duy nhất hiện nay của Ngài là
bọn người kia cũng đang xúc phạm nặng nề đến Cha Trên Trời. Thánh nhân xin
Trẻ Giêsu và Đức Maria cầu xin Cha Trên Trời mở lòng đại lượng mà soi lòng
mở trí cho những linh hồn mù tối. Sau đó, Thánh Giuse đã kể lại cho Trẻ Giêsu
và Đức Maria tất cả những gì bọn người kia đã lăng nhục Ngài. Thánh nhân dự
tính tạm thời sẽ không ra khỏi nhà để khỏi nên cớ cho họ ngược đãi Ngài và xúc
phạm đến Thiên Chúa.

Tuy nhiên, tất cả điều ấy hóa ra chẳng được ích gì, bởi vì một số người láng
giềng đã ngả theo sự xúi bẩy của ma quỷ nên ganh ghét Thánh Giuse và Mẹ
Thiên Chúa vì hai vị đã cứu được mạng sống Trẻ Giêsu. Họ nhớ lại hai người đã
lặng lẽ trốn đi mà không báo cho ai nửa lời. Thế là họ nổi giận và rủa xả hai Ngài
đủ điều. Đức Maria và Thánh Giuse cam chịu tất cả với một thái độ nhẫn nhục
vô địch. Thánh Giuse thở than với Chúa Giêsu: “Hỡi Con rất yêu quý và dấu ái



của cha! Chẳng lẽ các khốn khó cứ xảy đến với chúng ta hoài hoài như thế này
sao? Cha ngỡ rằng Con sẽ được những người đồng hương tiếp đón, thế mà giờ
đây, cha thấy Con lại bị ganh ghét và bách hại. Cha những tưởng sẽ được sống
êm đềm bên cạnh Con, vậy mà bây giờ cha lại nhìn thấy sóng gió nổi lên.”

Chúa Giêsu nhắc cho Thánh Giuse nhớ rằng cuộc đời này không phải là thời
gian để nghỉ ngơi và được an ủi, nhưng thực ra là thời gian thích hợp nhất để
chịu thử thách triền miên. Chỉ có thể trông đợi sự an ủi trọn vẹn trên thiên đàng
mà thôi. Thiên Chúa Cha đã tiền định cho Thánh Giuse lúc nào cũng phải chịu
một sự khó nào đó để minh chứng tấm lòng trung trinh và tình mến của Ngài.
Thánh nhân cúi đầu vâng theo, hoàn toàn suy phục thánh ý Thiên Chúa.

Thực vậy, có rất đông người đã kéo đến lăng mạ Thánh Giuse ngay tại cửa
nhà của Ngài, nơi Ngài đang làm việc. Họ làm như thế chỉ vì ác cảm trong lòng,
một sự ác cảm đã không để họ sống an hòa với Thánh Giuse. Do đó, trong
những ngày đầu sau khi trở về, Thánh Giuse đã giữ Trẻ Giêsu ở hẳn trong nhà
để Chúa khỏi phải nghe những lời mắng chửi và vu khống. Thánh nhân sợ
những lời ấy sẽ khiến Chúa Giêsu buồn phiền, và như vậy càng thêm đau đớn
cho chính Ngài.

Một lần kia, Thiên Chúa muốn thử luyện nhân đức của Thánh Giuse hơn
nữa, để qua đó mà ban thưởng công phúc trọng hậu cho Ngài. Thiên Chúa để
Thánh Giuse phải đau khổ mà không được một chút an ủi; và như thế là đau khổ
gấp đôi. Sau khi đã bị những người đối địch lăng nhục, Thánh Giuse trở về và
mong tìm được sự an ủi nơi Trẻ Giêsu và Đức Maria, nhưng Ngài thấy Đức
Maria trở vào phòng riêng, còn Trẻ Giêsu thì tỏ ra một dáng vẻ vô cùng uy nghi
và nghiêm nghị.

Một nỗi xót xa xuyên thấu linh hồn Thánh Giuse. Gục đầu, âu sầu và lo lắng,
Thánh nhân quay về với công việc; và ở đó, Ngài thổn thức buồn tủi vì nghĩ rằng
Chúa Giêsu đang phiền lòng với Ngài. Thánh nhân thầm thĩ một mình: “Ôi



Giêsu quý yêu và dấu ái của cha! Cha là một kẻ cùng khốn, cha đã làm điều gì
xấu xa khiến Con phải nghĩa nộ như thế với cha? Ôi, nếu như cha đã xúc phạm
đến Con, nguồn an ủi và hoan lạc trọn vẹn của cha, thì cha thực sự đúng là một
thụ tạo bất hạnh! Cha biết đi tìm sức mạnh và bình an ở đâu? Cha sẽ phải làm
những gì - sẽ phải nói những gì - để làm Con nguôi giận, ôi Giêsu của cha?”

Thế rồi, hướng tâm hồn lên Cha Trên Trời, Thánh nhân kêu van: “Ôi lạy
Cha hay thương xót, xin dủ lòng thương nỗi khốn cùng của con. Nếu như Cha
muốn tên đầy tớ bất xứng này phải khốn khó và khổ ải mà không được một chút
thảnh thơi, thì con xin chấp nhận trong sự phó thác. Nếu như chương trình của
Cha muốn con phải sống cuộc đời còn lại trong những hoàn cảnh thế này, thì
con xin vui lòng chấp nhận, chỉ mong sao con đừng sai phạm một tội lỗi nào. Ví
thế, con nài xin Cha, ôi Thiên Chúa của con, hãy trừng trị và bắt tên đầy tớ bất
xứng này của Cha phải đau khổ, và hãy rút hết mọi ơn an ủi, chỉ xin Cha đừng để
nó xúc phạm đến Cha mà thôi! Ước chi mọi khốn khó trên trần gian này ập
xuống trên mình con. Chỉ mong sao con đừng bao giờ sai phạm một điều lỗi
nào, dù hết sức mọn mạy, làm phiền lòng Cha, ôi Thiên Chúa Uy Linh, Đấng
xứng đáng được tất cả tình yêu và sự tôn thờ!”

Sau khi đã thưa những lời khẩn nài ấy lên Cha Trên Trời, Thánh Giuse cảm
thấy tâm hồn nặng trĩu của Ngài được nhẹ nhõm phần nào. Thánh nhân nhận ra
tâm hồn Ngài được mạnh sức hơn. Tuy nhiên, linh hồn Thánh Giuse vẫn sầu
khổ khi nghĩ đến tôn nhan nghiêm nghị của Chúa Giêsu. Thánh nhân cho rằng
Đức Maria giờ đây chắc cũng có một thái độ như thế với Ngài. Ngài tự nhủ: “A,
Giuse, ngươi sẽ đi tìm nâng đỡ ở đâu? Giờ đây, chẳng còn ai để ngươi trông đợi
trợ giúp nữa đâu. Ngay cả Thiên Chúa, Đấng duy nhất có thể an ủi ngươi, cũng
đang thịnh nộ với ngươi, bởi vì Chúa Giêsu, Người Con Nhập Thể của Người và
cả Đức Maria nữa cũng đang đối xử với ngươi như thế.”

Chìm đắm trong nỗi đắng cay âu sầu, Thánh Giuse không biết phải làm gì.



Thế rồi Thánh nhân bỗng nhiên cảm thấy được thôi thúc hãy cứ đến với Chúa
Giêsu để xin tha thứ cho một sai lỗi nào đó mà biết đâu Ngài đã vô tình vấp
phạm, nhưng không hiểu vì sao Ngài lại không thể nào làm được điều ấy. Nhưng
khi thấy được thôi thúc nhiều lần phải làm điều ấy một cách mạnh mẽ - phải nói
là mãnh liệt - thì cuối cùng, Thánh Giuse cũng đi. Thánh nhân muốn phục mình
dưới chân Chúa Giêsu, với tấm lòng đầy tin tưởng và hy vọng. Nhưng kìa, Ngài
thấy Trẻ Giêsu đã tiến đến và ôm chằm lấy Ngài một cách âu yếm. Ôi, lời nào có
thể tả được niềm an ủi Thánh Giuse lúc ấy được cảm hưởng? Ai có thể hiểu thấu
sự hạnh phúc và hoan lạc lúc ấy đang chiếm đoạt tâm hồn của Ngài? Trẻ Giêsu
lên tiếng: “Hỡi hiền phụ rất yêu dấu của Con! Xin hãy vui lên vì cha chưa bao giờ
xúc phạm đến Con, và Con vẫn luôn dành cho cha một tình yêu rất thắm thiết.”

Thánh Giuse hạnh phúc đã đáp lại: “Ôi Giêsu quý yêu và dấu ái của cha! Linh
hồn cha quả thật vô cùng sầu não; nhưng giờ đây, khi nhìn thấy gương mặt vui
tươi của Con, cha lại được phấn khởi. Con đã biết vì sao cha lại lo lắng như thế.
Giờ đây, Con vừa nói rằng cha chưa lần nào xúc phạm đến Con, vì vậy, cha mới
cảm thấy bình an.”

Chúa Giêsu đáp lại: “Hỡi cha Giuse yêu dấu của con, cha hãy vui lên mới
đúng, vì qua những thử thách, cha đã đem lại cho Cha Trên Trời và cho Con rất
nhiều thỏa nguyện. Hơn nữa, cha đã lập được công phúc trọng hậu khi hoàn
toàn thuận hợp với thánh ý Cha Trên Trời trong mọi sự.” Khi nói những lời ấy,
Chúa Giêsu nắm lấy tay Thánh Giuse, rồi hai Đấng cùng đi đến gặp Đức Maria
bấy giờ cũng đang chờ đợi.

Thánh Giuse được an ủi rất nhiều nhờ những lời của Đức Maria, và Thánh
nhân lại hạ mình khi được đón nhận một tình cảm thắm thiết như vậy, vì Ngài
nghĩ mình không xứng đáng với những phúc lành ấy. Thổn thức vì vui mừng,
Thánh Giuse đã xin Chúa Giêsu và hiền thê thánh thiện của Ngài hãy tạ ơn Cha
Trên Trời vì lòng đại lượng Người hằng luôn đổ xuống cho Ngài, trong khi Ngài



thấy mình bất xứng mọi đàng. Chiều ý Thánh nhân, Chúa Giêsu và Đức Maria
cất tiếng chúc tụng và cảm tạ Cha Trên Trời. Điều đó khiến Thánh Giuse rất vui
tươi và tỏ ra biết ơn hai Đấng. Chúa Giêsu và Đức Maria vỗ về an ủi Thánh
Giuse một cách âu yếm và khích lệ Ngài hãy can trường chịu đựng mọi thử
thách. Trở về với công việc trong khi lòng đầy thỏa nguyện, Thánh Giuse ngợi
khen và cảm tạ Thiên Chúa về mọi điều Người đã cho xảy đến vì lợi ích cho linh
hồn Ngài. Khi nghĩ đến vô vàn ơn lành đã được lãnh nhận, Thánh Giuse càng lúc
càng bỡ ngỡ, và cùng với ba trẻ thành Babylon trong Thánh Kinh, Thánh nhân
nhiệt liệt tán dương Thiên Chúa, và mời gọi mọi thụ tạo hãy cùng ngợi khen
Đấng Tạo Hóa.

Linh hồn Thánh Giuse hoàn toàn được đắm đuối trong Thiên Chúa, thậm
chí công việc cũng không hề làm ngãng trở được Ngài. Tâm thần Thánh nhân
liên lỉ miệt mài trong cầu nguyện, tạ ơn, xin ơn, ngợi khen và hiến dâng trong
yêu mến. Nhờ không ngừng sống trong cuộc sống yêu mến và kết hợp với Thiên
Chúa, nhiều khi Thánh Giuse làm xong một công việc rất tỉ mỉ mà vẫn không hề
hay biết87. Trong khi thể xác bận rộn với công việc, thì linh hồn Thánh Giuse
được hoan hưởng Đấng Toàn Thiện tối cao rất dấu yêu. Đó là ơn đặc biệt Thánh
nhân đã được về phương diện này, và Ngài tỏ ra những biều hiện tri ân sâu xa
nhất đối với Thiên Chúa.

Vẫn như trước kia, có nhiều kẻ ăn không ngồi rồi kéo đến xưởng mộc của
Thánh Giuse để tán gẫu. Nhưng vì thấy Thánh nhân không chú ý gì đến họ, nên
họ nghĩ Ngài là một người đầu óc kém cỏi. Khi biết như vậy, Thánh Giuse liền
đội ơn Thiên Chúa vì Ngài bị coi là một người hèn kém dốt nát. Với lòng khiêm
nhượng, Thánh nhân cảm thấy rất vui mừng khi không được kính trọng, hơn
nữa, còn bị khinh thường. Thánh nhân coi những người xúc phạm đến Ngài là
các ân nhân. Thánh Giuse đã không sai lầm ở điểm này, bởi vì đó thực sự là một



dịp đem lại công trạng lớn lao, và Thánh nhân đã làm giàu cho linh hồn mình
bằng những kho tàng không thể hư hoại.

Vì thế, Thánh Giuse cầu nguyện rất nhiều cho những người ấy. Mỗi khi bị
ngược đã bằng ngôn từ hoặc bằng hành động, Thánh Giuse luôn tỏ ra một gương
mặt hân hoan hơn bình thường với những người xúc phạm đến Ngài. Thánh
nhân chào hỏi họ một cách lịch thiệp, và tậm thâm tâm, Ngài ước ao những sự
tốt lành cho họ. Qua thái độ cư xử đẹp lòng Thiên Chúa như vậy, Thánh Giuse
đã xin cho những người kia được nhiều ân sủng, vì Thiên Chúa sẵn sàng cho ban
Thánh nhân những ơn Ngài xin. Vì biết điều ấy đẹp lòng Thiên Chúa, nên
Thánh Giuse đã thực hành nhân đức với một tâm hồn rất hân hoan.

Ngay cả những người có thiện cảm với Ngài, nhiều khi Thánh Giuse vẫn
phải chấp nhận thái độ khinh khi của họ. Một số người tuy có thiện chí, nhưng
thường lên giọng khuyên răn Thánh nhân đừng quay lại những thành phố xa lạ
như trước kia nữa. Một số khác cười nhạo và gọi Thánh nhân là kẻ lang thang,
cho Ngài là hạng không biết suy xét khi dẫn vợ trẻ bỏ nhà đi xa đến thế. Họ nói
Đức Maria là một người nữ khôn ngoan, tuyệt vời và khả ái, nên càng dể bị
những lời đàm tiếu. Vì thế, họ khuyên Thánh Giuse nên định cư vĩnh viễn tại
Nazareth. Họ cho rằng cho đến thời điểm này, Thánh Giuse chắc hẳn đã học
được nhiều kinh nghiệm, và nhờ đó may ra mới trưởng thành được!

Những lời nhận định ấy đâm phập vào tâm hồn Thánh Giuse. Nhưng vì
không muốn tỏ lộ những niềm đau đớn kín ẩn, nên Ngài đành im lặng và chấp
nhận bị coi là một người vô trách nhiệm. Thánh Giuse đỏ bừng cả mặt vì thẹn
thùng, nhưng Ngài vẫn lên tiếng cảm ơn thiện chí của những con người ấy và xin
họ khoan dung cho khả năng kém hiểu biết của Ngài. Tuy nhiên, trong lòng
Thánh Giuse xin dâng tất cả những nông nỗi ấy lên Thiên Chúa và sẵn lòng chịu
đựng hơn nữa vì lòng yêu mến Người. Thánh nhân thưa rằng: “Lạy Thiên Chúa
của con, vì con đã được Chúa chúc lành và sủng ái, nên điều phải lẽ là con phải



chịu người đời coi khinh. Thực vậy, miễn sao đẹp lòng Chúa và chu toàn thánh ý
Chúa là đủ cho con rồi. Này đây, con sẵn lòng rời bỏ quê hương một lần nữa nếu
như Chúa muốn như thế! Con sẽ vui mừng chấp nhận tất cả đau đớn và thiếu
thốn, cũng như tất cả lăng mạ và xỉ nhục từ những người đoán xét sai trái về các
hành động của con.” Thực vậy, trong mọi sự, lúc nào Thánh Giuse cũng sẵn sàng
chu toàn thánh ý Thiên Chúa. Đối với Ngài, thánh ý Thiên Chúa đồng nghĩa với
bình an, thứ bình an mà Ngài tìm được sung mãn khi chu toàn những yêu sách
của thánh ý ấy.

Sau đó, khi Thánh Giuse về nhà, Trẻ Giêsu đến quấn qúit âu yếm và cho
Thánh nhân biết Người rất vui mừng vì công phúc trọng hậu Thánh nhân đã lập
được và Cha Trên Trời rất thỏa nguyện với hy sinh Thánh nhân đã dâng lên.
Tuy nhiên, lần này Thánh nhân không nói gì với Chúa Giêsu về những sự khó
chịu Ngài đã gặp phải.

Thánh Giuse xin Chúa Giêsu nhân lành hãy cảm tạ Cha Trên Trời vì tình
yêu Người đã dành cho Ngài, đồng thời xin Người đoái thương chấp nhận sự
khốn khó Ngài đã vui chịu vì yêu mến Người. Thánh nhân cũng tự nguyện sẵn
sáng chịu đựng nhiều hơn nữa nếu như Cha Trên Trời vẫn muốn thử thách
Ngài.

86 Rất có thể vua Herod cố truy sát Chúa Hài Nhi, Đấng mà các Hiền Sĩ tìm đến bái thờ, rồi được ông
Simêon và bà Anna chúc tụng trong Đền Thờ. Và khi họ biết Hài Nhi ấy đã lánh về Nazareth [điều này
dường như được thánh Luca kiện chứng. - Lời dịch giả}, thì vua đã cho tiến hành cuộc lùng soát bí mật khu
làng này. Như vậy, sau Bêlem, Nazareth rất có thể cũng có những nạn nhân bị giết hại. Như đã được nói
đến trong tác phẩm Vita Interna de Gesu (Vo. 1, p 407, note 1), một vụ thảm sát các trẻ vô tội tại đây đã xảy
ra một cách từ từ và giảo quyệt, không náo động, che giấu bàn tay Herod muốn hủy diệt những gì nguy hại
cho ngai vàng của ông. Một số tác giả hiện tại cũng có cùng quan điểm như thế (x. LeCamus, Vita de Gesu
Christo, par. 1, 1. 2., chap.8).
[Trong Phúc Âm thánh Matthêu và Phúc Âm thánh Luca, chúng ta thấy có những hàm ý khác nhau về điều
này. Phúc Âm thánh Matthêu nói sau khi đã nhận được lời cảnh báo và lện truyền của thiên thần tại Bêlem,
Thánh Giuse lập tức lánh sang Ai cập, trong khi đó, Phúc Âm thánh Luca cho biết sau khi giáng sinh, Chúa
Kitô còn chịu cắt bì, được tiến dâng vào Đền Thờ Jerusalem và sau đó lui về Nazareth. Cũng có thể có
những lý do vững chắc để hậu thuẩn ý tưởng cho rằng, ít nhất Thánh Gia cũng đã quay về Nazareth một



thời gian ngắn trước khi lành sang Ai cập (x. Edw. H. Thompson, Life of St. Joseph, Burns-Oates, London,
1888, p. 323, 324, 331). - Lời dịch giả].
87 [Một chú thích ở phần trên (chương 2) liên quan đến hoạt động trong tình trạng xuất thần cũng có thể áp
dụng phần nào ở đây. - Lời dịch giả].



CHƯƠNG 49: Chúa Giêsu Trở Lại Làm
Việc Tại Xưởng Mộc Của Thánh Giuse

Thánh Tử Giêsu và Mẹ Người phải sống ẩn khuất trong một thời gian để chờ
cho cơn cuồng nộ của những người bị ma quỷ xúi giục mà đâm ra ganh ghét và
bách hại Thánh Giuse nguôi dần. Khi tình hình yên ổn trở lại, Cha Trên Trời
muốn Con Một của Người thực thi đức khiêm nhượng bằng cách đến trợ giúp
Thánh Giuse trong xưởng thợ của Ngài. Trẻ Giêsu rất sẵn lòng, và Người đã cho
Thánh Giuse biết Cha Trên Trời muốn như vậy. Thánh Giuse hết sức vui mừng
về vận hạnh của Ngài, vì trong thời ký lưu ngụ tại Ai cập, Thánh nhân đã từng
biết diễm phúc được làm việc bên cạnh Trẻ Giêsu là một ơn trọng đại như thế
nào.

Tuy nhiên, điều ấy cũng khiến Thánh Giuse phải áy náy vì Ngài nhận ra sự
bất xứng bản thân và biết Con Thiên Chúa làm như thế là Người phải cam chịu
khuất lụy. Do đó, khi Trẻ Giêsu ngỏ ý sẵn sàng đến trợ giúp tại xưởng mộc,
Thánh Giuse liền sấp mình xuống đất tỏ dấu suy phục định lệnh Chúa Cha, và
cùng với Trẻ Giêsu mà cảm tạ Người. Sáng hôm ây, sau khi cùng đọc Thánh
Vịnh chúc tụng Thiên Chúa, Thánh Giuse cùng với Trẻ Giêsu đi làm việc.

Nhìn thấy Trẻ Giêsu trong xưởng mộc, Thánh Giuse cảm thấy tâm hồn thật
rộn ràng, và Ngài tự nhủ: “Ôi, ai có thể ngờ Con Thiên Chúa Nhập Thể lại tự hạ
đến mức thế này, bởi đâu tôi lại được một đặc ân trọng đại nhường ấy? Giờ đây,
tâm hồn tôi sẽ không còn âu sầu; dù có bị người đời lăng nhục và ngược đãi đi



nữa, nhưng tôi đã có Đấng An Ủi bên cạnh, làm sao nỗi buồn có thể len lỏi vào
linh hồn tôi đang khi tôi được hoan hưởng những sự ngọt ngào của thiên đàng?”

Nhìn sang Trẻ Giêsu, Thánh Giuse thân thưa: “Ôi Giêsu của cha, Con yêu
dấu của cha, Con đã biết ước vọng của cha là được trọn niềm phụng sự Con,
nhưng Cha Trên Trời lại định cách khác. Vì vâng phục Người, cha sẽ truyền lệnh
cho Con trong những vấn đề cần phải như thế. Tuy nhiên, như cha đã nói, cha
làm như thế chỉ vì để chu toàn thánh ý Thiên Chúa. Chứ thực ra, sự phục vụ
khiêm tốn của Con làm cho cha cảm thấy rất ngại ngùng.” Đáp lại, Trẻ Giêsu
khích lệ Thánh Giuse hãy truyền lệnh cho Người một cách thoải mái và tùy ý,
bởi vì cũng như Thánh Giuse, Người cũng phải chu toàn các chương trình của
Cha Trên Trời.

Lời ấy làm Thánh Giuse cảm thấy hết sức nhẹ nhõm, và Thánh nhân đã lồng
ý hướng chu toàn thánh ý Thiên Chúa vào mọi lệnh truyền của Ngài đối với Trẻ
Giêsu. Ngược lại, Thánh Tử lúc nào cũng túc trực bên cạnh, sẵn sàng phục vụ bất
kỳ công việc gì cần đến sự trợ giúp của Người. Mặc dù đã biết hiền phụ Giuse
cần gì, nhưng ít khi Trẻ Giêsu tự động làm các việc, vì Người muốn được Thánh
Giuse truyền lệnh, và qua đó mà thi hành đức khiêm nhượng và tùng phục.
Đồng thời, để tuân theo thánh ý của Tlhiên Chúa, Thánh Giuse cũng tự khổ chế
bản thân qua việc truyền lệnh cho Con Một Thiên Chúa. Những khi cần đến
những mảnh gỗ, những thanh sắt hoặc các vật dụng khác, Thánh Giuse thường
nhờ đến Trẻ Giêsu, và Người rất vui vẻ phụ giúp Thánh nhân. Trẻ Giêsu đã giúp
Thánh Giuse khiêng những cây gỗ rất nặng; Người quét dọn xưởng thợ cho khỏi
bụi bặm; sắp xếp các vật dụng vào đúng chỗ; nói chung, Người giúp ổn định
xưởng mộc cho được ngăn nắp sạch sẽ.

Nhiều người láng giềng nhận ra Trẻ Giêsu phụ giúp Thánh Giuse và muốn
đến xem cho rõ ràng. Sức thu hút của Thánh Tử Giêsu khiến họ kinh ngạc, và họ
nhìn nhận rằng Thánh Giuse là một người rất may mắn và diễm phúc. Những



người trước kia ganh ghét và bách hại Thánh Giuse giờ đây không còn bị ma quỷ
xui xiêm và xúi giục nữa. Họ cảm thấy thật lòng hối hận nên nói rằng: “A, này
ông Giuse, thực ra ông đã chọn giải pháp hợp lý khi bảo vệ mạng sống của
Người Con cao quý và dấu yêu của ông, chắc chắn Thiên Chúa đã gìn giữ Con
Trẻ cho khỏi cơn cuồng nộ của bạo vương Herod vì Con Trẻ xứng đáng được
như thế.” Rất đông người đã đến xin Thánh Giuse bỏ qua sự lăng mạ bất công
mà trước kia họ đã gây ra cho Ngài. Họ nói: “Ông thật phúc đức vì đã bảo vệ
được Người Con tuyệt vời như vậy.”

Thật an ủi cho Thánh Giuse khi được nghe những lời như thế, nhất là từ
miệng những người trước kia đã bách hại Ngài. Thánh nhân đối đãi rất thân tình
với họ, như thể họ chưa bao giờ gây một khó khăn nào cho Ngài. Họ rất ngạc
nhiện khi nhìn thấy tỏ tường nhân đức của Thánh nhân, và mọi căm giận trước
kia của họ đối với Ngài nay bỗng trở nên tình thân thiết. Thánh Giuse chân
thành cảm tạ Thiên Chúa vì đã nhậm lời cầu xin của Ngài và rộng lượng biến
đổi tâm hồn của những người thù địch với Ngài.

Thánh nhân thưa với Chúa Giêsu: “Ôi Giêsu quý yêu và dấu ái của cha! Thật
an ủi vô cùng cho tâm hồn cha khi nhìn thấy những người trước kia đã từng
bách hại cha nhưng nay đã hối hận và cải thiện đời sống! Ôi, sự hiện diện của
Con thật là một thần lực, bởi vì mãnh lực của hỏa ngực thâm chí cũng phải chạy
khỏi những người đã từng bị chúng cám dỗ và xui xiểm! Con biết cách lôi cuốn
các tâm hồn bằng sự nhân ái của Con! A, phải rồi, hỡi Giêsu rất dấu yêu của cha,
Con thực sự rất khả ái và rất đáng ước mong!” Khi thưa những lời ấy, Thánh
Giuse sốt sắng chiêm ngắm Chúa Giêsu, và linh hồn Ngài được đắm đuối trong
đại dương ngọt ngào.

Sau đó, đến giờ dùng bữa, Thánh Giuse đem kể với Đức Maria nghe tất cả
những niềm vui hiện tại của Ngài. Mẹ Rất Thánh rất vui mừng về mọi điều
Thánh nhân kể lại và Mẹ hạnh phúc vì thấy phu quân của mình vui vẻ như thế.



Tuy không tỏ ra bế ngoài, nhưng trong tâm tư Đức Maria đã biết rỏ mọi sự. Sau
khi đã ngợi khen Thiên Chúa, các Đấng đã dùng bữa với nhau. Sau đó, Đức
Maria và Thánh Giuse dành ít phút để đàm đạo về những sự thánh thiện với
Chúa Giêsu yêu dấu; và rồi, Thánh Giuse và Chúa Giêsu trở về với công việc.

Khi dẫn Trẻ Giêsu đi làm, Thánh Giuse hơi ngại ngùng, vì Thánh nhân biết
Đức Maria sẽ không còn được ở bên cạnh Trẻ Giêsu nữa, vì thế, Thánh nhân đã
nói điều ấy với Đức Maria. Mẹ Rất Thánh nói Thánh nhân đừng áy náy vì Mẹ
luôn tìm thấy hạnh phúc trong việc chu toàn thánh ý Thiên Chúa. Nhờ đó,
Thánh Giuse cảm thấy thư thái khi trở về với công việc. Người ta bàn tán về
dáng ve uy nghi và thân thiện của Trẻ Giêsu, về sự lịch thiệp và tình cảm sâu xa
của Chúa khi tiếp đón mọi người. Vì thế, nhiều người đã đến chỉ để nhìn thấy
Trẻ Giêsu. Mặc dù đến chỉ vì thuần túy hiếu kỳ, tuy nhiên, họ cũng được thăng
tiến và được an ủi. Chúa Giêsu nài xin Chúa Cha ban nhiều ân sủng cho nhiều
người, mặc dù bản thân họ không ý thức hoàn toàn được điều ấy.

Ngay từ đầu đã có rất đông người ghé đến xưởng mộc, và tất nhiên đã cản
trở Thánh Giuse hoan hưởng sự hiện diện đáng tôn thờ của Chúa Giêsu yêu dấu.
Tuy nhiên, Thánh nhân không bao giờ than phiền. Lòng bác ái của Thánh Giuse
đối với đồng loại rất sâu đậm; vì thế, Ngài vui mừng khi nhìn thấy người khác
được an ủi. Thực vậy, nếu như thánh ý Cha Trên Trời muốn, Thánh nhân sẵn
lòng hy sinh không hưởng sự hiện diện của Chúa Giêsu để mưu ích cho tha nhân
và đem nguồn an ủi thiêng liêng đến cho họ.

Thánh Giuse hoàn toàn suy phục thánh ý Thiên Chúa. Một lần kia, khi được
ở một mình với Trẻ Giêsu, Thánh Giuse đã thưa với Chúa rằng Ngài rất vui
mừng mỗi khi những người láng giềng được lãnh nhận các ơn ích thiệng liêng. Vì
thế, Thánh Giuse đón tiếp và sẵn lòng hy sinh niềm an ủi của riêng mình cho
những người đến viếng thăm, để họ được hưởng sự hiện diện của Chúa Giêsu. Vì
nhờ đó, Chúa Giêsu được nhận biết và được yêu mến.



Rất nhiều người lợi dụng việc đến thuê mướn Thánh Giuse đóng đồ để được
nhìn thấy Trẻ Giêsu. Thế là Thánh Giuse được thêm nhiều công việc để tăng thu
nhập. Vì không nỡ từ chối các công việc người ta yêu cầu, nên Thánh nhân buộc
lòng ráng sức để hoàn tất mọi món đồ cho đúng hạn. Hơn nữa, như trên đã nói,
Thánh Giuse chủ trương chấp nhận mức tiền công mà khách hàng tự nguyện
trao cho.

Mặc dù một số người thiếu ý thức đã trả công chẳng ra gì, nhưng từ môi
miệng Thánh Giuse không bao giờ thốt ra một lời than trách. Khi đón nhận số
tiền được trao, Thánh nhân chỉ trầm tư nhìn xuống phía trước. Với phần thu
nhập ấy, Thánh Giuse giữ lại một khoản chỉ vừa đủ cho sinh nhai của Thánh
Gia; khoản còn lại, Ngài phân phát cho những người nghèo khó. Thánh nhân rất
mãn nguyện khi lấy công khó của mình để giúp đỡ những người hành khất. Dĩ
nhiên, Chúa Giêsu và Đức Maria cũng rất thích điều ấy.

Dù bận nhiều công việc, nhưng Thánh Giuse vẫn giữ đủ thời gian cầu
nguyện thường nhật. Thánh nhân ấn định một khoảng thời gian cố định để đọc
Thánh Vịnh chúc tụng Thiên Chúa và tâm sự thân mật với Người. Mặc dù
Thánh Giuse phải phấn đấu rất nhiều với công việc, nhưng vì được Thiên Chúa
chúc lành cho các nỗi lực, nên Ngài đã hoàn thành được nhiều sản phẩmm hơn
các đồng nghiệp. Trong xưởng mộc của Thánh Giuse có một người phụ việc đặc
biệt là Chúa Giêsu, Đức Vua và Chủ Tể các thiên thần, nên các ngài cũng đến
giúp đỡ Thánh nhân trong những khi cần thiết, hầu thỏa mãn những người
muốn món đồ của họ được hoàn thành trong thời hạn sớm sủa.88

Bằng cách đo, Thánh Giuse đã làm thỏa mãn mọi người. Cảm thấy mình bất
xứng, nên Thánh nhân rất quý chuộng hồng ân trọng đại Thiên Chúa đã ban cho
Ngài. Thánh nhân tỏ lòng biết ơn Thiên Chúa và tận dụng mọi cơ hội để thực
hành đức khiêm nhượng vô cùng cao đẹp má Ngài rất yêu quý.



88 [Ở đây, đọc giả cũng nên nhớ những trường hợp ngay trong thời đại của chúng ta, các thiên thần đã trực
tiếp giúp đỡ trong những trường hợp cấp thiết, như cho cha Pére Lamy trong các tác vụ linh mục của ngài.
Và ai có thể quên được trường hợp các thiên thần đã giúp đỡ thánh Don Dosco, thánh Gioan Thiên Chúa,
thánh Piô Năm Dấu, thánh Gemma Galgani, thánh Isidore? Có thể trưng dẫn nhiều trường hợp khác nữa (x.
Pére Lamy, Paul Biver, Academy Library Guild, 1956). - Lời dịch giả].



CHƯƠNG 50: Món Đồ Đầu Tiên Trẻ Giêsu
Đã Làm Là Một Cây Thập Giá. Nỗi Buồn

Của Thánh Giuse

Một ngày nọ, khi Thánh Giue đang làm việc tại xưởng mộc với an ủi dạt dào và
sự trợ giúp của Trẻ Giêsu, thì bỗng nhiên Trẻ Giêsu đi đóng một món đồ riêng.
Vì hoàn toàn được đắm đuối trong Thiên Chúa, nên lúc đầu Thánh Giuse không
lưu ý gì đến điều ấy. Trong khi đó, Trẻ Giêsu lặng lẽ đóng một cây thập tự nhỏ.
Khi Trẻ Giêsu sắp hoàn thành thì Thánh Giuse mới nhận ra. Ngài thấy Thánh
Tử miệt mài trong cuộc trao đổi thân tình với Cha Trên Trời và tỏ ra rất hân
hoan khi làm công việc ấy.

Vì vẫn nhớ kỹ các lời tiên báo về những điều sẽ xảy ra theo thời gian - tức là
Chúa Giêsu sẽ chịu đóng đinh trên thập giá - và vì đã được Cha Trên Trời ban
ơn soi sáng tỏ tường về sự kiện ấy, nên tâm hồn Thánh Giuse cảm thấy buốt
nhói và bị một nỗi ưu phiền nhức nhối xuyên thấy. Nỗi đớn đau ấy càng nhức
nhối hơn nữa khi Thánh nhân thấy Trẻ Giêsu tự tay đóng một cây thập tự nhỏ
cho Người.

Sau khi đã hoàn thành món đồ đầu tiên của mình, Trẻ Giêsu quay nhìn
Thánh Giuse và kêu lên: “Cha thân yêu, cha xem đây là phương thế để thực hiện
ơn cứu độ cho nhân loại.” Chúa nói thật hân hoan, pha lẫn niềm khắc khoải
mong chờ cho giờ kia mau đến. Nghe những lời ấy của Trẻ Giêsu, Thánh Giuse



cảm thấy như không còn một chút sức lực. Nếu không có sự phù trợ của ơn
thánh, có lẽ Thánh nhân đã quỵ ngã vì nỗi đau đớn khủng khiếp đang cảm
nghiệm. Thánh Giuse chỉ có thể thốt lên được mấy lời: “Ôi Giêsu, Con rất yêu
dấu của cha!” Bị chấn động đến tận cốt tủy, Thánh nhân rưng rưng nức nở. Tuy
nhiên, nỗi đau ấy vẫn hằn sâu vào tâm hồn của Ngài.

Thánh Tử Giêsu định đến gặp Mẹ Rất Thánh, và Thánh Giuse đã cùng đi với
Người. Hai cha con bước vào gian phòng nơi Đức Trinh Nữ Rất Thánh đang
đắm chìm trong cầu nguyện. Trẻ Giêsu cầm cây thập tự nhỏ trong tay tiến đến
trước mặt Mẹ Rất Thánh, và cho Mẹ nhìn xem. Thực ra trong tâm trí, Đức
Maria đã nhìn thấy tất cả những gì xảy ra. Mẹ sấp mình phục bái và hôn kính
cây thập tự để thể hiện thái độ suy phục thánh ý Cha Trên Trời. Mẹ Rất Thánh
hiến dâng lên Cha Trên Trời Người Con của Mẹ và cả bản thân - làm một với
Con. Trong khi ấy, việc nhìn thấy cây thập tự đã khơi lại vết thương nơi Trái
Tim từ mẫu của Đức Maria, còn Thánh Giuse thì thán phục sự kiên vững, can
trường và phó thác của Mẹ. Thánh nhân sấp mình trước cây thập tự, phục bái và
hôn kính trong tinh thần hoàn toàn suy phục những định lệnh của Cha Trên
Trời.

Trẻ Giêsu nói với Đức Maria và Thánh Giuse về những đau khổ tương lai
của Người. Chúa cho biết Người khát khao được chịu đau khổ để hoàn tất công
trình cứu độ nhân loại như Cha Trên Trời đã tiền định. Để đúc kết, Chúa nói với
hai vị: “Thưa cha mẹ thân yêu của Con, cha mẹ hãy xem tất cả những điều dân
tộc ưu tuyển của Con sẽ đối xử với Con mặc dù đã được lãnh nhận vô vàn ân
phúc của Con. Họ sẽ đưa Con đến cái chết trên cây nhục hình giữa những đau
ghê rợn nhất.” Rồi Chúa giơ cao cây thập tự lên và nói tiếp: “Nhưng Con sẵn
lòng đón nhận cái chết trên thập tự để cứu độ nhân loại.”

Những lời ấy đã khiến Thánh Giuse phải gục ngã. Mẹ Thiên Chúa cảm thấy
một nỗi đau đớn kinh hoàng. Mặc dù không quỵ ngã, nhưng Me Rất Thánh phải



gắng gượng hết sức lực để chịu đựng những đớn đau thê thảm liên lỉ trong tâm
hồn. Nỗi thống khổ ghê rợn khi ấy đã hằng sâu vào tâm hồn Thánh Giuse cho
đến hết đời, mặc dù Chúa Giêsu đã ban cho Ngài sự khích lệ và nâng đỡ. Dù
không được tiền định chứng kiến những đau khổ thực sự của Đấng Cứu Thế,
nhưng Thánh Giuse phần nào đã cảm nghiệm nỗi đắng cay gắn liền với những
đau khổ ấy. Và qua việc suy ngắm những đau khổ đang chờ đợi Đấng Cứu Thế,
Thánh Giuse đã có dịp lập thêm rất nhiều công trạng.

Từ ngày đó về sau, mỗi khi làm việc, Thánh Giuse thường tưởng nghĩ đến
cây thập tự Chúa Giêsu một ngày kia sẽ phải chịu chết trên đó. Cây thập tự gợi
lên trong Thánh nhân những xúc động cảm thương, yêu mến, tạ ơn và phó thác.
Nhiều lần, hình ảnh cây thập tự còn khơi trào dòng nước mắt đớn đau, đến độ
những mảnh gỗ Thánh nhân dùng khi làm việc cũng bị ướt sũng nước mắt của
Ngài.

Thỉnh thoảng có người đến xưởng mộc để đặt hàng và gặp thấy Thánh Giuse
đang âu sầu khóc lóc, họ hỏi về nguyên cớ nỗi buồn thảm, nhưng Thánh Giuse
chỉ cúi đầu, không nói một lời nào. Thế là họ tưởng Thánh nhân buồn bã vì cảnh
nghèo túng và không được kính trọng. Một số người khích lệ Ngài hãy cố gắng
làm việc hơn nữa để thoát khỏi kiếp nghèo. Một số người khác còn nói Thánh
nhân không có lý do gì để khóc lóc, bởi vì Ngài đã có một người con tốt lành khả
ái, một người con như thế đã là một niềm an ủi cao quý lắm rồi.

Thánh Giuse đáp lại: “Vâng, quả đúng như vậy; Con tôi quả thật là an ủi độc
nhất của tôi.” Tuy nhiên, những lời nhận định của người ta chỉ làm da diết thêm
nỗi buồn thương của Thánh Giuse, vì Ngài luôn tưởng nghĩ đến những nhục
hình đang chờ đợi Người Con khả ái của Ngài. Thánh nhân không nói gì thêm,
thành ra họ bỏ Ngài ở đó một mình và ra về.

Thỉnh thoảng, những khi Chúa Giêsu ẩn đi để đàm đạo thắm thiết với Cha
Trên Trời, Thánh Giuse thường đến giãi bày nỗi đớn đau của Ngài cho hiền thê



thánh thiện để tìm chút khuây khỏa cho tâm hồn đầy cay đắng. Một lần kia,
Thánh nhân khóc lóc thảm thiết và nói rằng: “Ôi hỡi hiền thê của tôi! Ơn cứu độ
cho nhân loại đòi Chúa Giêsu của chúng ta phải trả một cái giá quá đắt! Người
cứu chuộc linh hồn chúng ta và linh hồn mọi người bằng một cái giá quá lớn lao!
Ôi một ân huệ lớn lao như thế đòi phải có một lòng biết ơn như thế nào đây!

“Tôi ước ao được hiến dâng mạng sống của tôi cho Người, và mong được
chịu tất cả những khổ hình sẽ đổ xuống trên Người. Ôi, giả như điều đó có thể
trở thành hiện thực! Mặc dù thân xác tôi không được phúc lãnh nhận những khổ
hình kia, nhưng tâm hồn của tôi sẽ cảm nghiệm chúng. Giờ đây, tâm hồn tôi phải
chịu một nõi đớn đau kinh hoàng. Tôi khát khao được hiện diện vào thời điểm
Chúa Giêsu của chúng ta chịu cực hình, để được chia sẻ nhiều đau khổ hơn nữa,
nhưng dường như tôi không đủ can đảm và sức mạnh để kham nổi một cảnh
thương tâm như thế. Trái tim của tôi không thể hoạt động được nữa nếu như
phải chịu những nỗi đau đớn thế này; và tôi thà chịu chết còn hơn, miễn là điều
đó hợp với ý định của Thiên Chúa nhân lành. Còn Đức Nữ, hỡi hiền thê tốt lành
của tôi - làm sao Đức Nữ có thể chịu đựng những giờ phút kinh hoàng ấy nếu
như không có ai nâng đỡ Đức Nữ giữa cơn thử thách?”

Mẹ Thiên Chúa an ủi Thánh Giuse: “Hỡi Đức Giuse rất thân yêu, xin Tôn
huynh hãy vững tin, Thiên Chúa sẽ tỏ lòng nhân ái đối vời Tôn huynh. Người sẽ
không để Tôn huynh phải chứng kiến những nỗi đau đớn kinh hoàng đang chờ
đợi Trẻ Giêsu của chúng ta đâu. Tuy nhiên, về những an bài của Thiên Chúa
dành cho chúng ta, chúng ta phải luôn luôn vâng theo thánh ý của Người.”
Thánh Giuse quỳ xuống và gục đầu sát đất để biểu lộ sự hiến dâng tận tuyệt và
sẵn lòng vâng theo thánh ý Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh.

Cũng có những lần Thánh Giuse được cho thấy trước rất tỏ tường mức độ
đau khổ khủng khiếp mà Chúa Giêsu yêu quý của Ngài sẽ phải gánh chịu sau
này. Thánh nhân không thể ăn uống hoặc ngủ nghỉ được nữa, dường như Ngài bị



nỗi thương tâm làm hao mòn và tan chảy trong lệ sầu. Trong những lần ấy, Chúa
Giêsu đã ban cho Thánh Giuse rất nhiều sức mạnh và an ủi; Chúa vỗ về âu yếm
và tỏ ra nhiều biểu hiện ân cần ngọt ngào với Ngài. Tuy nhiên, nỗi đau đớn ấy
không bao giờ phai nhòa khỏi tâm hồn Thánh Giuse. Thậm chí giữa những giờ
phút hân hoan, Thánh nhân vẫn cảm nghiệm nỗi đớn đau kia.

Về phương diện này, những gì xảy đến với Đức Maria cũng tương tự như
vậy, vì Trái Tim thanh khiết của Mẹ không ngừng bị lưỡi gươm sầu khổ thâu
qua, ngay giữa những an ủi ngập tràn mà Mẹ được hoan hưởng bên sự hiện diện
và những lời thánh đức của Người Con rất yêu dấu. Thánh Giuse được nên
giống Đức Maria trên phương diện này là điều hợp lý. Một mặt, Thánh nhân
được Chúa Giêsu cho cảm hưởng những đặc ân và niềm vui cao quý của Người,
nhưng mặc khác, Ngài phải chịu một cuộc tử đạo khủng khiếp vì không ngừng
suy tư về cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, nhất là sau khi chính Chúa đã mặc khải
tỏ tường mọi sự cho Ngài.

Khi gặp trong Thánh Kinh những đoạn viết liên quan đến cuộc khổ nạn của
Chúa Giêsu, Thánh Giuse cảm thấy vô cùng đau đớn vì Ngài có một trí hiểu khá
sâu sắc. Tuy nhiên, những lời Thánh Kinh không lưu lại ấn tượng sâu xa trong
lòng Ngài cho bằng những lời kể của chính Chúa Giêsu. Thiên Chúa để những
lời Thánh Kinh viết về cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu vẫn còn mờ mịt đối với
Thánh Giuse, bởi vì Thánh nhân còn phải chịu nhiều cuộc thử thách khác nữa.
Chỉ sau khi Thánh Giuse đã đạt đến một cấp độ bình an cao vời và những cuộc
bách hại bên ngoài đã chấm dứt, thì các trang Thánh Kinh kia mới trở nên hoàn
toàn sáng tỏ cho Ngài.

Có thể nói rất đúng rằng cuộc đời Thánh Giuse là một cuộc tử đạo triền
miên và lên đến cao điểm khi Thánh nhân được ban cho hiểu đầy đủ về các đau
khổ đang chờ đợi Đấng Cứu Thế. Nhờ đó, Thánh Giuse đã làm giàu thêm công
trạng cho cuộc sống đời đời của Ngài.



Trẻ Giêsu đã đem cây thập tự nhỏ về đặt trong gian phòng riêng của Người.
Nơi đó, Chúa lui về để cầu nguyện cũng như để nghỉ đêm. Thánh Giuse cũng
thường vào đó trong chốc lát để kính viếng Chúa. Thánh nhân cầm cây thập tự
lên và sốt sắng hôn kính. Tập quán ấy càng làm da diết thêm nỗi đau thương của
Ngài. Mỗi khi Thánh Giuse chiêm ngưỡng cây thập tự, hình ảnh Trẻ Giêsu tự tay
đóng cây thập tự dường như đã làm lai láng thêm những dòng nước mắt vốn đã
giàn giụa của Ngài. Mỗi lần ánh mắt Thánh Giuse dừng lại ở cây thập tự nhỏ ấy,
thì hình ảnh cây thập giá thực sự sau này Chúa Giêsu sẽ chịu đóng đinh để hoàn
tất công trình cứu độ nhân loại lại hiện lên trong tâm trí của Thánh nhân. Thánh
Giuse tình nguyện chịu chết trên thập giá như Chúa Giêsu, nếu như Cha Trên
Trời muốn như vậy.

Nhiều lần Thánh Giuse ghé qua gian phòng và gặp thấy Trẻ Giêsu đang nằm
trên cây thập tự, tâm hồn Thánh nhân như vỡ tan vì nỗi đau đớn khủng khiếp.
Thánh nhân sấp mình xuống đất, chan chứa nước mắt, cho đến khi Trẻ Giêsu
chỗi dậy, đến ban sức mạnh và khích lệ Ngài.

Ai có thể hiểu được nỗi đau buồn Mẹ Thiên Chúa cũng đang cảm nghiệm
vào những giờ phút ấy? Chắc chắn Mẹ Rất Thánh còn yêu mến Người Con của
Mẹ hơn cả Thánh Giuse rất nhiều. Mẹ trân trọng và hiểu biết địa vị cao cả của
Thiên Chúa Nhập Thể và những khổ hình khủng khiếp đang chờ đợi Người. So
với Thánh Giuse, Mẹ Maria có một lòng đại đảm kiên cường hơn nhiều. Vì thế,
nhiều lần Mẹ Rất Thánh đã đến an ủi Thánh nhân, mặc dù nỗi đau đớn của Mẹ
còn kinh hoàng hơn của Ngài. Mẹ Maria luôn luôn mời gọi Thánh Giuse hãy
suy phục thánh ý Thiên Chúa và can trường chấp nhận trọn vẹn nỗi đau thương
trong tâm trí mà cuộc khổ hình tương lai của Đấng Cứu Thế đã gây ra cho Ngài.

Để an ủi và làm dịu phần nào những sầu khổ thử thách của Thánh Giuse, Trẻ
Giêsu đã nói cho hiền phụ nghe về những ưu phẩm thánh hảo của Cha Trên
Trời và về hạnh phúc thiên đàng. Thánh Giuse vui sướng lắng nghe các điều ấy,



và một niềm khát khao bừng cháy được thắp lên nơi tâm hồn của Ngài đối với
hạnh phúc trên thiên đàng, nơi không còn đau thương sầu khổ. Bỗng nhớ lại
những cảm xúc đau thương hiện tại, Thánh Giuse quay sang Trẻ Giêsu và thưa
rằng: “Ôi Giêsu quý yêu và dấu ái của cha! Cha khát khao sớm được hưởng kiến
Thiên Chúa cách tỏ tường và thực sự. Nhưng đồng thời, cha run giùng khi nghĩ
đến những khổ hình khủng khiếp mà hạnh phúc tương lai của cha đòi Con phải
trả giá, bởi vì chỉ sau khi Con hoàn tất công trình cứu chuộc, thì cha mới có thể
được vào thiên đàng.”

Chúa Giêsu đáp lại: “Quả đúng như vậy, hỡi cha thân yêu của Con. Các linh
hồn sẽ hưởng vinh quang thiên Đàng đời đời nhờ cái giá đau thương khổ ải của
Con. Nhưng xin cha đừng quá ưu tư như vậy, bời vì như cha đã biết, Con khắc
khoải khát khao được chịu đau khổ để sắm lấy hạnh phúc đời đời cho mọi linh
hồn. Ôi, Con tha thiết ước mong biết bao cho công cuộc cứu chuộc sớn được
hoàn tất!”

Nghe những lời ấy, Tlhánh Giuse liền sấp mình xuống đất, nhân danh toàn
thể nhân loại để cảm tạ Chúa Giêsu về tình yêu thương bao la và phúc lành trọng
đại mà Người sẽ sắm cho họ bằng những thống khổ của Người. Thánh Giuse đã
nhân danh toàn thể nhân loại mà thưa lên lời ấy, với ước nguyện đền tạ những
thiếu sót của từng người. Thánh Giuse cho Trẻ Giêsu biết Ngài muốn chiếm hữu
hết mọi con tim của toàn thể thụ tạo để có thể đỏ đầy lòng tri ân và yêu mến
Đấng Cứu Thế vào đó, và kết thúc bằng những lời: “Tuy nhiên, vì không thể
hoàn thành tâm nguyện ấy được, nên cha xin Con hãy chấp nhận niềm khát
khao nồng cháy của cha, và với quyền năng của Con, xin Con hãy thực hiện điều
ấy. Ước chi nhân loại ý thức được hồng ân trong đại Con sẽ bam cho họ, để họ
biết tri ân và yêu mến Con mà đáp đền khối tình yêu quá bao la của Con.”

Đấng Cứu Thế cho Thánh Giuse biết Người rất thỏa lòng với những tâm
nguyện của Thánh nhân và khích lệ Ngài hãy khát khao mãnh liệt hơn nữa.



Thánh Giuse nôn nao muốn thể hiện lòng biết ơn đối với Chúa Giêsu. Ngài cố
gắng làm hết khả nămg để minh chứng điều ấy, và lúc nào Ngài cũng làm những
điều đẹp lòng Chúa. Với mục đích ấy, Thánh nhân đã đến xin Đức Maria chỉ cho
Ngài biết những gì Ngài có thể làm được để đem lại niềm vui cho Chúa Giêsu.
Đức Maria đã an ủi Thánh Giuse bằng cách đề nghị những điều Ngài có thể thực
hiện để làm cho Chúa Giêsu được vui thỏa. Điều đó đã làm Thánh Giuse vô cùng
hạnh phúc, và Ngài hăng say làm theo những đề nghị của hiền thê yêu dấu. Làm
đẹp lòng Đấng Cứu Thế dấu yêu chính là khát vọng duy nhất của Thánh Giuse.



CHƯƠNG 51: Thánh Giuse Một Người Giữ
Trọn Lề Luật

Thánh Giuse rất chu đáo trong việc tuân giữ Lề Luật, và suốt đời Ngài không
bao giờ lệch lạc một điều nào. Nhiều chỗ trong quyển sách này đã cho thấy
Thánh Giuse hết lòng yêu mến Thiên Chúa, tức là yêu mến bằng tất cả sức lực và
trọn vẹn khả năng linh hồn. Thánh Giuse cũng tận lực yêu thương đồng loại,
mưu cầu mọi phúc lành hồn xác cho họ. Thánh nhân quan tâm giúp đỡ mọi
người! Thánh nhân đã làm việc và chịu thương chịu khó để kiếm tiền bố thí cho
những người túng thiếu! Ngài thường xuyên hãm mình cả những nhu cầu cần
thiết của bản thân để trợ giúp họ! Với tâm hồn dịu hiền, Thánh Giuse cảm thông
với mọi người, và khi không còn tiền của để chia sẻ, Ngài đã dùng những lời hết
sức chân tình để an ủi họ.

Thực vậy, rất nhiều người đã tìm đến để được Thánh Giuse an ủi, và không
một ai sau khi đã giãi bày các nỗi khốn khó với Ngài mà phải ra về trong đắng
cay. Ngay cả những người đã từng ngược đãi Thánh nhân cũng nhận được một
sự đối xử tương tự như thế mỗi khi họ gặp khốn khó. Vì thế, những người ấy
cũng được lôi cuốn đến với Thánh Giuse, và họ đã đến để xin Ngài tha thứ.
Thánh Giuse có một đức ái sâu xa với các linh hồn đến độ sẵn lòng hy sinh bản
thân vì ơn cứu độ đời đời cho họ. Thánh nhân miệt mài trong việc cầu xin Thiên
Chúa ban ơn hoán cải cho các tội nhân.



Đức bác ái của Thánh Giuse dành cho các linh hồn hấp hối cũng hết sức đặc
biệt. Những khi không thể đích thân đến trợ giúp, Thánh nhân đã thức trắng
đêm để cầu nguyện, khẩn nài lòng thương xót Thiên Chúa cho họ. Hơn nữa, mỗi
khi nghe biết đương sự là linh hồn đang xa lạc Thiên Chúa, Thánh nhân đã
không ngới khẩn cầu cho đến khi Thiên Chúa cho họ được hồi phục sức khoẻ,
hoặc hoán cải trở về với ơn nghĩa và tình thân của Người. Còn những linh hồn
đang sống trong tình trạng ơn thánh, Thánh nhân xin cho họ được ơn phù trợ
mà bước vào đời sau. Như một dấu chứng về sự thỏa nguyện của Người đối với
các hành vi bác ái của Thánh Giuse, Thiên Chúa đã cho Thánh nhân nhận biết
rõ ràng những ai đang sống hoặc không đang sống trong tình trạng ơn thánh, để
Ngài dùng lời cầu nguyện mà khẩn nài lòng thương xót cho các tội nhân.

Ngôn từ không thể diễn tả hết sự tận tâm của Thánh Giuse trong việc chu
toàn giới răn cao trọng nhất, tức là giới răn đức ái, yêu mến Thiên Chúa trên hết
mọi sự - yêu mến bắng tất cả khả năng - và yêu thương đồng loại như chính
mình. Thánh Giuse đã nỗ lực để lúc nào cũng làm trọn mọi yêu sách của giới răn
ấy một cách trọn hảo. Tương tự, Ngài cũng cố gắng để mau mắn và trung thành
thi hành tất cả những qui định Thiên Chúa đã truyền dạy qua Moses.. Thánh
Giuse thành tâm muốn cho mọi người vâng giữ Lề Luật Thiên Chúa, và mỗi khi
thấy ai lỗi phạm, Ngài cảm thấy rất đau lòng.

Thánh Giuse cầu nguyện rất tha thiết và kiên trì khuyên nhủ những người
lỗi phạm cho đến khi giúp họ quay về với con đường tuân giữ Thánh Luật. Nhờ
Thánh nhân, những tội nhân ý thức rằng lỗi phạm Luật Chúa là một điều rất xấu
xa. Trong trường hợp không thể trực tiếp gặp gỡ tội nhân, Thánh nhân ít nhất
cũng than van khóc lóc, cầu xin cho họ ơn biết nhận ra sự ác hại họ đang gây ra
và ơn biết cải thiện đời sống.

Thiên Chúa tỏ ra rất hài lòng với Thánh Giuse. Nhờ lời khẩn cầu của Thánh
nhân, nhiều người đã chuyên tâm tuân giữ Lề Luật chu đáo hơm=n, mặc dù



không biết kết quả ấy do đâu mà được. Quả thật, đó là ơn trọng Thánh Giuse đã
cầu xin cho họ bằng lời khẩn nài của Ngài.

Thánh Giuse rất nhiệt thành trong vấn đề cặn kẽ vâng giữ Lề Luật. Nhiều
lần Ngài đã đến yêu cầu Đức Maria: “Hỡi hiền thê của tôi! Xi Đức Nữ hãy lưu ý
mọi điều tôi làm, và khi nào nhìn thấy điều gì sai phạm Lề Luật, xin Đức Nữ hãy
chỉ bảo để giúp tôi sửa mình. Nhân danh tình yêu của Đức Nữ đối với Thiên
Chúa, tôi van xin Đức Nữ điều ấy, bởi vì tôi muốn trung thành giữ trọn mọi qui
luật Thiên Chúa đã thiết định.” Ngoài ra, Thánh Giuse còn khẩn nguyện Chúa
Giêsu xin Cha Trên Trời ban cho những người lỗi phạm Lề Luật biết hồi tâm về
các hành vi của họ. Thánh nhân thưa với Chúa Giêsu: “Ôi Giêsu quý yêu và dấu
ái của cha! Nếu Con muốn, Con có thể xin được ánh sáng và ân sủng cho tất cả
những người ấy.”

Khi suy gẫm về giới răn Thiên Chúa đã truyền: “Hãy yêu thương tha nhân
như chính mình,” Thánh Giuse thường nghĩ đến bản thân Ngài đã được Thiên
Chúa yêu thương ban cho muôn vàn ân sủng, phúc lành và an ủi. Thánh nhân tự
nhủ: “Hỡi Giuse, ngươi thực sự có thể vui mừng ở điểm này, vì Thiên Chúa đã tỏ
lòng nhân hậu, từ ái và quảng đại với ngươi. Tuy nhiên, ngươi cũng phải ước
muốn cho tha nhân những lợi ích và phúc lành của Đấng Cứu Thế tương tự như
vậy mới được.”

Thánh Giuse thực tâm ước mong cho mọi tạo vật được chia sẻ niềm vui của
Ngài trong việc tôn nhận Chúa Giêsu là Con Một Thiên Chúa và là Đấng Cứu
Thế được hứa ban trong Lề Luật. Thánh nhân lập luận: “Nếu như được tôn nhận
như thế, thì Chúa Giêsu sẽ được yêu mến, và nếu như Chúa Giêsu được yêu
mến, thì Thiên Chúa nhân lành, quảng đại và giàu sang sẽ ban phát những hồng
ân tuyệt vời! Khi ấy mọi linh hồn sẽ được lãnh nhận ơn an ủi và sự thánh thiện từ
nơi Con Một của Thiên Chúa!”

Mỗi khi nghe biết có đang gặp gian nan thử thách, Thánh Giuse lập tức nghĩ



rằng: “Những khi tôi gặp sầu khổ, nếu được an ủi, thì tôi cảm thấy thanh thản rất
nhiều; vậy tôi phải cố gắng đem lại niềm an ủi cho anh chị em của tôi đang gặp
gian truân.” Và Thánh nhân đã cố gắng hết sức để trao ban niềm an ủi ấy.

Quả thật, Thánh Giuse còn đi xa hơn nữa. Mặc dù chưa biết những giáo
huấn sau này của Đấng Cứu Thế, nhưng Thánh Giuse đã thực hành giống như
vậy, nhất là từ ngày Chúa Giêsu ra đời. Chính Thiên Chúa đã cho Thánh nhân
biết Đấng Cứu Thế chính là mô phạm cho tất cả những ai muốn làm môn đệ của
Người. Vì thế, Thánh Giuse đặc biệt chú ý đến lối sống của Chúa Giêsu để noi
gương. Thánh nhân ước ao được nghe Chúa Giêsu rao giảng, chứng kiến đời
sống khổ hạnh, bôn ba rao giảng và cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu. Thánh nhân
muốn noi gương Chúa Cứu Thế với hết khả năng của mình. Thánh Giuse chính
là môn đệ trung thành nhất của Đấng Cứu Thế, chỉ sau một mình Đức Maria.
Ngài chấp nhận đời sống nghèo khó, đau khổ, chịu bách hại, xỉ nhục và những
khó khăn thiếu thốn với một thái độ can trường, nhẫn nhục và phó thạc hầu như
không thể tưởng tượng nổi. Lúc nào Thánh Giuse cũng học tập và tái hiện các
nhân đức của Đấng Cứu Thế, đến nỗi dường như Thánh nhân đã hoàn toàn
được tinh thần của Chúa Giêsu làm chủ.

Thánh Giuse luôn sống trong sự hiền từ và khiêm nhượng. Những ý nghĩ thù
hận và kiêu căng không bao giờ lẻn vào được tâm trí của Ngài. Thánh nhân suy
phục thánh ý Thiên Chúa trong mọi nơi mọi lúc. Thật khó mà tưởng tượng nổi
mức độ cao vời của nhân đức thanh khiết và những nỗ lực phi thường Thánh
Giuse đã thực hiện để bảo toàn vẻ đẹp tinh tuyền của nhân đức ấy cho khỏi ô
nhơ. Thậm chí ma quỷ cũng không bao giờ dám quấy nhiễu Thánh nhân về
phương diện ấy, vì Thiên Chúa không thể nào lại để cho vị lương quân thanh
khiết của Mẹ Người ra nhớp nhúa vì các xui xiểm nhơ bẩn của thần dữ trong
một giây phút nào. Thánh Giuse chính là bản sao đích thực của Chúa Giêsu và
hiền thê rất thánh của Ngài trong đời sống nhân đức. Chính nhờ đó mà Thánh



nhân không ngừng được bội tăng ân sủng và phúc lành, trở nên đẹp lòng Thiên
Chúa và được sủng ái lạ lùng. Chưa bao giờ Thánh Giuse đã xin một ơn gì mà vô
ích.

Chính vì các nhân đức và đặc ân tuyệt vời ấy mà Thánh Giuse đã được Đức
Maria hết lòng quý mến và trân trọng. Đức Maria biết rõ công trạng cao vời của
Thánh Giuse và Ngài đẹp lòng Thiên Chúa như thế nào. Vì thế, Mẹ Rất Thánh
đã yêu mến Thánh Giuse như một thụ tạo thanh khiết và thánh thiện nhất trần
gian, và quả thật Thánh nhân đúng là như thế. Đức Maria thường hay nói điều
ấy với Chúa Giêsu và cảm tạ Người đã rộng lượng trào đổ muôn vàn ân sủng và
phúc lành cho Thánh Giuse. Trong tâm trí, Đức Maria nhìn thấy linh hồn thánh
thiện của Thánh Giuse cực kỳ mỹ diệu và đầy tràn công phúc. Điều ấy làm cho
Mẹ Rất Thánh hết sức thỏa nguyện. Mẹ dành cho Thánh nhân một lòng kính
trọng đặc biệt và cư xử với Ngài trọn niềm tôn kính, chân thành và yêu mến. Mẹ
Rật Thánh rất thích đàm đạo với Thánh Giuse vì Thiên Chúa đã cho Mẹ biết vẻ
mỹ diệu, với tất cả những ơn thánh tô điểm và trang hoàng nơi linh hồn của
Ngài.

Về phần mình, ít là trong một mức độ nào đó, Thánh Giuse cũng được hiểu
biết về công phúc cao trọng của hiền thê rất thanh khiết và thánh thiện của
Ngài, về phẩm giá thiên chức Thiên Chúa đã mời gọi và đã cất nhắc Mẹ lên,
cũng như đặc ân đầy ân sủng trong linh hồn rất thánh thiện của Mẹ. Trong
những lần đàm đạo với Đức Maria, Thánh Giuse thường được Thiên Chúa cho
thấy những luồng sáng rạng chiếu tỏa từ dung mạo của Mẹ. Điều ấy làm cho tâm
hồn Thánh nhân được đầy tràn hân hoan và Ngài thường nhủ thầm trong lòng:
“Nếu như vẻ bề ngoài của Đức Maria còn sáng láng dường ấy, thì vẻ diễm lệ nội
tâm của Người nhất định sẽ còn tuyệt hảo đến đâu! Ôi, tôi thật bất xứng khi
đứng trước tôn nhan của Đức Nữ, đàm đạo với Đức Nữ, và được ủy thác làm phu



quân của Đức Nữ!” Thánh Giuse hướng tâm hồn lên Thiên Chúa để tạ ơn hồng
phúc cao trọng ấy, rồi tự hạ trước mặt Đức Maria.

Tình yêu Thánh Giuse dành cho Đức Maria vượt quá những yếu sách của Lề
Luật, rất chân tình. Đức Maria là người luôn được Thánh nhân nghĩ đến, chỉ sau
một mình Thiên Chúa. Trong Thiên Chúa và nhờ Thiên Chúa mà Ngài yêu mến
Đức Maria, vì Mẹ Rất Thánh là kỳ công kiệt tác diễm lệ nhất, cao sang nhất và
hoà hảo nhất Thiên Chúa Toàn Năng đã tác thành. Thánh nhân quý chuộng các
nhân đức tuyệt vời Thiên Chúa đã tô điểm cho Đức Maria. Tình yêu thương,
lòng tôn kính và sự trân trọng của Thánh Giuse dành cho hiền thê của Ngài
càng bội tăng hơn nữa sau khi Ngài được bíết về phẩm chức Thánh Mẫu Thiên
Chúa, nhất là sau ngày Ngôi Lời Thiên Chúa - nhờ quyền năng Chúa Thánh
Thần - đã đến ẩn ngự trong cung lòng rất trinh sạch của Đức Maria.

Ôi, ai có thể tưởng tượng được Thánh Giuse đã dành cho hiền thê rất thánh
thiện của Ngài một sự quan tâm tuyệt vời như thế nào! Thánh nhân tôn nhận
Đức Maria là một báu tàng ân sủng vô cùng cao quý! Lúc nào Ngài cũng dành
cho hiền thê yêu dấu một thái độ tế nhị, quan tâm, khiêm nhu và cung kính!
Thánh nhân đã cần cù lao nhọc để chu cấp mọi nhu cầu cho Đức Maria! Thánh
nhân ước muốn được mãi mãi phụng sự Hiền Mẫu Rất Thánh! Đức Maria biết
rõ Thánh Giuse luôn chu toàn cả những điều nhỏ nhặt nhất trong Lề Luật, nên
Mẹ thường nhắc Thánh nhân phải giữ đúng địa vị gia trưởng, chứ đừng trở nên
đầy tớ trong gia đình. Mỗi khi nghe Đức Maria viện dẫn các qui tắc Lề Luật,
Thánh Giuse không phân giải gì thêm nữa, nhưng khiêm tốn suy phục với một
niềm vui trào dâng trong tâm hồn. Thánh nhân tin rằng Ngài đang thực hiện
những gì Thiên Chúa muốn về Ngài.

Thánh Giuse rất biết ơn Thiên Chúa vì đã truyền ban Lề Luật qua Moses, và
cho Ngài được sinh ra trong một đất nước biết tôn nhận và tôn thờ Thiên Chúa
chân thật. Hơn nữa, mỗi khi nghĩ đến con số rất đông những người ngoại đạo và



vô tín, Thánh Giuse cảm thấy rất bức xúc vì quan tâm đến họ; nhưng đồng thời,
Ngài càng quý trọng phúc phận của mình. Thánh nhân cầu nguyện: “Ôi Thiên
Chúa của con! Chúa nhân ái và thương xót vô bờ! Con đã làm được gì cho Chúa
hơn muôn ngàn những người ngoại đạo mà Chúa lại ban cho con phúc lành
trọng đại là được sinh ra trong nước Do thái và được làm dân riêng của Chúa? Ôi
lạy Chúa, con phải tri ân như thế nào về lòng ưu ái đó, vì dân riêng của của Chúa
là những người được tuân giữ Luật Chúa! Ôi lạy Chúa, với lòng đại lượng của
Chúa, Chúa đã thương con biết bao! Chúa đã ban cho đầy tớ rất mọn hèn của
Chúa đây biết bao ơn lành? Con xin cảm tạ Chúa thay cho mọi người, và nhìn
nhận con phải mang rất nhiều trách vụ đối với Chúa. Xin Chúa hãy coi con trọn
vẹn thuộc về Chúa! Con không mong ước điều gì cho riêng con, nhưng chỉ
muốn hiến dâng trót mình con cho Chúa. Lúc nào con cũng muốn vâng giữ chu
đáo Lề Luật của Chúa.”



CHƯƠNG 52: Nỗi Đau Buồn Của Thánh
Giuse Khi Lạc Mất Chúa Giêsu Tại

Jerusalem

Như đã nói ở một phần trước trong sách này, hằng năm Thánh Giuse đều lên
Đền Thờ Jerusalem để mừng lễ Vượt Qua. Tập quán này phù hợp với đức tính tỉ
mỉ tuân hành Lề Luật của Ngài. Đến thời gian này, Trẻ Giêsu đã mười hai tuổi;
Người muốn tỏ mình là Con Thiên Chúa và là Đấng Cứu Thế được hứa ban.
Chúa Giêsu muốn chân lý ấy rạng sáng bằng cách tỏ ra sự khôn ngoan thượng
trí của Người trước mặt các người Biệt Phái, giới ký lục và những nhà thông luật.

Cùng với Thánh Tử Giêsu và hiền thê Maria diễm phúc, Thánh Giuse một
lần nữa khởi hành trực chỉ Đền Thờ. Thánh nhân lên đường với tinh thần hân
hoan và an bình, hiển nhiên vì có Chúa Giêsu và Đức Maria bên cạnh. Suốt cuộc
hành trình, Thánh Giuse đã được thỏa nguyện lạ thường, không những nhờ
những cuộc trao đổi với Chúa Giêsu, mà còn từ những lời khen nhiệt tình của
những người các Ngài gặp ở dọc đường. Vẻ uy nghi, khả ái và hiền hậu của
Thánh Tử Giêsu vô cùng tuyệt vời, tạo nên sự ngưỡng mộ và an ủi. Vì thế, nhiều
giáo lữ hành hương đã chú mừng Thánh Giuse vì Ngài may phúc có được một
quý tử như thế.

Một số người đã chủ tâm chặng Thánh Giuse lại nói chuyện cốt để chiêm
ngưỡng vẻ dễ mến và phương phi của Trẻ Giêsu. Những lời họ khen ngợi Trẻ



Giêsu làm cho Thánh Giuse vô cùng mãn nguyện. Vì coi Chúa Giêsu là một báu
tàng vô cùng quý hóa và đắt giá, nên Thánh Giuse cảm thấy có phần âu sầu khi
thấy Chúa phải đi bộ, Ngài lo lắng cuộc hành trình có thể trở nên gian khổ đối
với Chúa vì thể trạng của Người rất mảnh khảnh. Tâm hồn tràn đầy lửa mến của
Thánh Giuse đã chịu tác động mãnh liệt, nhất là Ngài đã nhiều lần nghe được
những lời bình phẩm liên quan đến cuộc hành trình của Thánh Gia. Nhìn thấy
Trẻ Giêsu, người ta có thể đoán biết Người thuộc dòng tộc vương giả; và vì vậy,
họ đưa ra những nhận định về vóc dạng mảnh khảnh và vẻ uy nghi của Thánh
Tử Giêsu, rồi chê trách Thánh Giuse không biết thương con khi để Trẻ Giêsu
phải đi bộ như thế.

Tuy bị những lời phê phán xuyên thấu tâm can, nhưng Thánh Giuse vẫn
không xao động, Ngài chỉ tự hạ và giữ im lặng. Thánh nhân thưa lên cùng Chúa
Cha: “Ôi Thiên Chúa của con, Chúa là Cha của Chúa Giêsu, Chúa biết những
ước nguyện của con. Chúa biết con khao khát cho mọi người nhận biết Con Chí
Thánh của Chúa như thế nào! Nhưng rõ ràng thánh ý Chúa muốn Chúa Giêsu
phải chịu đau khổ, và vì vậy, con không biết phải xử làm sao bây giờ.

“Tuy nhiên, vì muốn vâng theo lệnh truyền của Chúa, nên con vẫn nín lặng.
Lạy Chúa, Chúa nhất định phải lo liệu cho Chúa Giêsu được tôn vinh và tán
dương, và cho Nhân Tính của Người khỏi chịu đau đớn thái quá.” Thế là trong
cuộc hành trình lần này, Thiên Chúa đã ban cho Thánh Giuse nhiều ơn an ủi
khác thường, nhưng Thánh nhân không biết nguyên do vì sao. Dĩ nhiên, Thánh
Giuse vẫn chưa biết có những thử thách đang chờ đợi Ngài, đó là: Trẻ Giêsu rất
yêu dấu của Ngài sắp bị thất lạc.

Bấy giờ Thánh Gia đã đến Jerusalem và đi thẳng vào Đền Thờ, nơi vô số tính
hữu hành hương đang tụ về để mừng đại lễ Vượt Qua. Ở đó, mọi người ngỡ
ngàng trước vẻ uy nghi, phương phi, hiền hậu và khả ái của Thánh Tử Giêsu. Họ



thèm muốn số phận hạnh phúc của Đức Maria và Thánh Giuse vì các Ngài có
một người con như thế.

Trong các lần kính viếng Đền Thờ, bao giờ Thánh Giuse cũng được hưởng
nhiều dấu chỉ đặc biệt về lòng quảng đại của Thiên Chúa. Lần này, với sự hiện
diện của Trẻ Giêsu bên cạnh, ơn ấy càng hiển nhiên hơn nữa đối với Thánh
Giuse. Thánh nhân được soi sáng, và nhờ đó, Ngài biết một thử thách rất nghiệt
ngã sắp xảy đến, nhưng thử thách gì thì Ngài chưa thể nhận ra. Thánh Giuse liền
phủ phục và tuyên xưng suy phục thánh ý Thiên Chúa, sẵn lòng chấp nhận mọi
điều xảy đến: “Ôi Thiên Chúa của con, xin thương nhìn đến thái độ sẵn sàng của
con. Xin Chúa hãy xử với con thế nào tùy ý của Chúa! Vì lòng yêu mến Chúa,
con vui sướng chấp nhận tất cả. Vì con đã có Thánh Tử Giêsu ở bên, nên không
gì có thể làm con xao xuyến; chỉ cần âu yếm nhìn ngắm Người là con đã được an
ủi lắm rồi.”

Thánh Giuse không bao giờ ngờ rằng chính nguồn nâng đỡ, hoan lạc và an
ủi ấy lại sắp bị cất đi khỏi Ngài. Thánh nhân cũng không biết cuộc thử thách sắp
đến là một thống khổ Ngài sẽ phải chịu mà không có một chút an ủi nào cả.

Sau giờ cầu nguyện tại Đền Thờ, Thánh Gia tìm một chỗ để nghỉ ngơi và
dùng bữa, đồng thời để trao đổi những đề tài thánh thiện với nhau. Thánh Giuse
không hở ra một lời nào với Đức Maria liên qua đến những điều Thiên Chúa đã
tỏ cho Ngài. Thánh nhân cố nén nỗi bồn chồn ấy trong lòng. Sau đó, Thánh Gia
trở lại kính viếng Đền Thờ một lần nữa, rồi chuẩn bị lên đường trở về làng quê
Nazareth. Đức Maria đi chung với các phụ nữ, trong khi Thánh Giuse đi chung
với cánh nam giới, những người quen thân với Ngài. Mẹ Maria ngờ rằng Trẻ
Giêsu đi chung với Thánh Giuse, trong khi đó, Thánh Giuse lại tưởng là Chúa
đang ở với Mẹ Người. Thế là cả Đức Maria lẫn Thánh Giuse chẳng ai để mắt tìm
Trẻ Giêsu, mặc dù hai vị đều muốn có sự hiện diện của Người. Khi nghe người ta
nhiệt liệt khen ngợi Trẻ Giêsu, tâm hồn hai vị cảm thấy rất được an ủi. Và để đáp



lại, hai vị đã kể ra những phẩm cách rất hiếm có nơi Người Con yêu quý của
mình. Đức Maria và Thánh Giuse ước ao sớm gặp Trẻ Giêsu để lại được nghe
những lời thần linh tràn đầy ủi an cho linh hồn các Ngài.

Thánh Giuse vế đến lữ quán trước. Ngài nóng lòng chờ đợi Đức Maria và
Trẻ Giêsu. Thế rồi, Đức Maria cũng về đến, và lập tức lên tiếng hỏi Thánh Giuse
về Người Con rất yêu dấu của Mẹ, trong khi ngay lúc ấy, Thánh Giuse cũng
đang định hỏi Đức Maria rằng Trẻ Giêsu đang ở đâu. Thật là một nỗi bàng
hoàng cho hai tâm hồn tràn đầy lửa mến khi phát hiện kho tàng vô cùng dấu yêu
của mình đã bị lạc mất! Không ai có thể tả xiết nỗi niềm ấy! Đức Trinh Nữ Rất
Thánh vô cùng đau xót. Đức Maria và Thánh Giuse đi hỏi han tất cả những
người từ Jerusalem trở về để xem có ai gặp thấy Người Con của hai Ngài ở đâu
không, nhưng chẳng ai có thể cung cấp được một thông tin nào. Nỗi đớn đau
của hai Ngài càng gia tăng hơn nữa. Tâm hồn Đức Mari như chịu khổ hình, và
Thánh Giuse cũng thê lương không kém. Các Ngài không chợp mắt được một
phút nào, suốt đêm trằn trọc trong nước mắt và những tiếng thở than.

Tâm hồn Thánh Giuse như tan nát vì nỗi đau buồn nhân đôi, vì lẽ Thánh
nhân còn phải chứng kiến sự âu lo của hiền thê yêu dấu mà không sao an ủi
được. Thánh Giuse phỏng đoán với Đức Maria rằng sáng hôm sau rất có thể Trẻ
Giêsu sẽ về đến, nhưng lời ấy cũng chẳng làm khuây khỏa được tâm hồn đầy lửa
mến của Đức Maria, một tâm hồn chỉ có thể được an ủi bằng chính sự hiện diện
của Chúa Giêsu yêu quý của Mẹ mà thôi. Tương tự, nỗi buồn đau của Đức Maria
cũng bội tăng hơn nữa khi nhìn thấy Thánh Giuse phải chịu khốn cực, và Mẹ
gắng sức để làm nguôi ngoai nỗi buồn thương của Ngài.

Thánh Giuse không ngừng chạy vạy để hỏi thăm Trẻ Giêsu hiện đang ở đâu,
nhưng không sao biết được, nên Ngài đã bật khóc và than thở: “Ôi Giêsu của
cha, Con đang ở đâu? Con đang ẩn mình nơi đâu? Chắc chắn cha là người đáng
trách nhất về sự lạc mất của Con! Chắc chắn chỉ vì thái độ vong ân của cha mà



Con mới xử thế này. Dù sao, cha nài xin Con hãy trở về, mặc dù cha không xứng
đáng. Ườc chi Con hãy cảm thương Bồ Câu vẹn tuyện thanh sạch! Vì tình yêu
của Con dành cho Mẹ Rất Thánh của Con, cha xin Con hãy tha thứ tất cả những
điều đáng trách Con gặp thấy nơi cha đến nỗi Con đã ẩn mình xa khỏi chúng
ta.”

Ngôn từ không sao tả hết nỗi đớn đau khắc khoải của Thánh Giuse khi Ngài
cầu xin Chúa Giêsu hãy trở về, và cũng chẳng nói sao cho hết được tình yêu
nồng nàn mong nhớ khi Ngài chờ đợi Chúa. Nhưng vì chẳng có một dấu hiệu
nào cả, nên tâm hồn Thánh Giuse không thể nén đợi được nữa. Sáng sớm hôm
sau, trước lúc trời hừng sáng, Đức Maria và Thánh Giuse đã quay trở lại
Jerusalem để tìm kiếm Trẻ Giêsu. Khắp quãng đường, không biết Thánh Giuse
đã thở than và đã chảy bao nhiêu nước mắt! Chuyến đi Jerusalem lần trước có
Trẻ Giêsu làm một chuyến đi hân hoan chừng nào, thì chuyến trở lại Jerusalem
lần này thiếu vắng Trẻ Giêsu là một chuyến đi đau đớn và khắc khoải khủng
khiếp chừng nấy.

Vừa đến Jerusalem, Đức Maria và Thánh Giuse lập tức bổ ra tìm kiếm, lùng
hỏi khắp nơi để xem có ai, nhất là trong các thân hữu và những người thân
thuộc, từng găp thấy Trẻ Giêsu ở đâu không. Tuy nhiên, Thiên Chúa đã tiền
định không ai có được một thông tin rõ ràng nào cả. Hai Ngài đi đến Đền Thờ,
tình cờ nhằm vào lúc Trẻ Giêsu vừa ra khỏi đó để đi xin lương thực.

Đức Maria và Thánh Giuse đứng đó thổn thức, thở than và bối rối đến nỗi
quên hỏi thăm những người giúp việc Đền Thờ xem có ai đã từng gằp Trẻ Giêsu
hay không. Các Ngài lại rời Đền Thờ ra đi mà không được tin tức nào cả, rồi lại
lùng xục đi tìm khắp nơi. Nỗi đau của Thánh Giuse càng thấm thía hơn nữa khi
một số người lớn tiếng trách cứ Ngài bất cẩn trong bổn phận làm cha vì đã tắc
trách, không quan tâm gì đến con mình. Họ cho rằng Thánh nhân bị lạc mất con
như thế là đích đáng. Thật là một nhát đâm đau đớn cho tâm hồn Thánh Giuse,



vì lời nhận định của họ ít nhiều cũng có lý, và việc Trẻ Giêsu lạc mất quả thật có
thể qui trách cho sự bất cẩn của Thánh nhân!

Suốt ba ngày trời, Đức Maria và Thánh Giuse lùng xục tìm kiếm với nỗi xót
xa khôn nguôi. Sau cùng, có người đến cho biết Trẻ Giêsu đang thảo luận những
vấn đề cao siêu với các ký lục trong Đền Thờ. Lúc ấy, Thánh Giuse hầu như
không thể sống nổi với niềm đau đớn kinh khủng, và cơn tuyệt vọng gần như đã
đến đỉnh điểm. Tuy nhiên, giữa giờ phút tang thương đắng cay như thế, Thánh
nhân vẫn không đánh mất lòng kiên nhẫn, và trong nỗi cùng khốn cực độ,
Thánh nhân vẫn chúc tụng Thiên Chúa đã đoái thương cho xảy ra một thử thách
lớn lao dường ấy. Trong tâm tư, Thánh Giuse vẫn không ngớt thực hiện các
nhân đức, nhất là nhân đức suy phục thánh ý Thiên Chúa. Sau cùng, khi được tin
báo về chỗ ở của Trẻ Giêsu, Thánh Giuse đã phần nào được an tâm; tuy nhiên,
Ngài vẫn phấp phỏng giữa hy vọng và lo lắng, và cùng với Đức Maria, Thán
nhân vội vã quay lại Đền Thờ.



CHƯƠNG 53: Tìm Được Trẻ Giêsu Trong
Đền Thờ

Khi đến Đền Thờ, Đức Maria và Thánh Giuse náo nức mong mỏi muốn tìm thấy
Trẻ Giêsu yêu dấu của các Ngài. Vừa vào trong Đền Thờ, hai Ngài lập tức phát
hiện báu tàng độc nhất của lòng mình, Đấng mà hai Ngài đã khát mong và nong
nả tìm kiếm khắp nơi. Hai Ngài nhìn thấy Trẻ Giêsu đang hùng hồn thuyết
giảng ở đằng kia với một sự khôn ngoan tuyệt đỉnh, giữa các tiến sĩ luật thông
thái.

Đức Maria và Thánh Giuse đứng im lặng nghe, mọi nỗi sầu khổ tâm hồn các
Ngài đã chịu từ đó đến giờ bỗng dưng tan biến hết và thay vào đó là một đợt
sóng vui mừng và an ủi. Thánh Giuse ngợi khen và cảm tạ Thiên Chúa đã ban ơn
an ủi khi trao lại báu tàng cao quý Ngài đã bị lạc mất, mặc dù không phải do lỗi
của Ngài. Giờ đây, một sức sống mới rạo rực trong thần trí Thánh Giuse! Hoàn
cảnh của Ngài giờ đây giống như hoàn cảnh của tổ phụ Jacob khi nghe tin báo
người con quý yêu của ông là Giuse vẫn còn sống và đang làm phó vương nước
Ai cập!

Hầu như không thể nào tưởng tượng nổi niềm vui Thánh Giuse đã cảm
nghiệm khi Ngài nhìn thấy Trẻ Giêsu và được lắng nghe những lời khôn ngoan
của Người. Ở đó, Thánh nhân thấy các nhà thông minh tuệ trí cùng với những
người phục vụ trong Đền Thờ đứng lặng chăm chú lắng nghe Trẻ Giêsu thuyết
giảng và trầm trồ thán phục. Ngài thấy mọi người đều lộ vẻ kinh ngạc trước sự



tuyệt vời và sự khôn ngoan của Con Trẻ. Thánh nhân phấn khởi không sao tả
xiết và nhủ thầm: “Giờ đây, Chúa Giêsu được tôn vinh và được tin nhận là Đấng
Cứu Thế. Chúa đang trình bày Thánh Kinh một cách tuyệt vời và khôn ngoan,
cho thiên hạ biết Đấng Cứu Thế thực sự đã đến và nhất định họ sẽ yêu mến
Người. Quả thật, Chúa Giêsu đầy khôn ngoan, ân sủng và nhân đức sáng ngời,
dù còn trẻ tuổi nhưng Người đã làm cho người ta tin nhận Người đúng thực là
Đấng Cứu Thế của Lề Luật. Tôi tin họ sẽ được sự khôn ngoan thần linh soi sáng
và từng tâm hồn rồi sẽ tin nhận Chúa.”

Tuy nhiên, những tâm tình phát xuất từ khát vọng tha thiết của Thánh Giuse
- muốn cho mọi người được nhận biết và quý trọng lợi ích lớn lao Thiên Chúa
đã ban cho trần gian - đã không thể trở thành hiện thực chỉ vì người Do thái thật
quá cứng lòng. Trước thái độ kiêu hãnh và tham vọng của họ, lời Chúa Giêsu đã
không thể tác động sâu xa nơi họ. Dù Thiên Chúa không rút lại ơn soi sáng cũng
chẳng cản trở họ nhìn biết chân lý; tuy nhiên, chính vì tội lỗi của họ mà ân sủng
Thiên Chúa đã ra vô hiệu nơi họ.

Khi đó, Trẻ Giêsu vừa kết thúc bài thuyét giảng và được mọi người vỗ tay
tán thưởng. Thế rồi, Trẻ Giêsu vội vã đi đến với Đức Maria đang trìu mến
ngóng đợi. Đức Maria lên tiếng: “Hỡi Con, sao Con lại xử như thế với chúng ta?
Này cha và mẹ đây đã hết sức âu sầu đi tìm Con.” Chúa Giêsu đã nghiêm nghị
đáp lại lời Mẹ Người, trong khi Thánh Giuse vẫn im lặng. Thánh nhân được tràn
đầy an ủi đến độ không sao nói nên lời. Thánh nhân hoàn toàn mãn nguyện khi
tìm lại được Đấng là Tất Cả của Ngài, và Ngài chiêm ngắm Đấng Cứu Thế
không biết chán mệt. Ngài đã khóc lên trong niềm vui sướng.

Nhiều người đang hiện diện trong Đền Thờ lúc ấy đến chúc mừng Đức
Maria và Thánh Giuse về Người Con của hai Ngài. Ai nấy hối thúc hai Ngài phải
đặc biệt quan tâm vì Con Trẻ đầy hứa hẹn này sẽ trở thành một vị tiên tri, một
nhân vật kiệt xuất trong tương lai. Thánh Giuse chúc tụng và cảm tạ Thiên Chúa



về tất cả những điều ấy. Đồng thời, Thánh nhân cũng tự hạ trước thánh nhan
Thiên Chúa và nhìn nhận sự hư vô của mình để qui hướng tất cả vinh quang về
một mình Thiên Chúa.

Mải miết trong những tâm tình thánh thiện ấy, Đức Maria và Thánh Giuse
hầu nhuu không nhận ra đã về đến làng Nazareth. Các Ngài cũng không cảm
thấy buồn tẻ hoặc mỏi mệt vì cuộc hành trình. Thánh Giuse cứ lặp lại những lời
của Vua David: “Đang khi lo âu tràn ngập trong lòng, nguồn an ủi của Người làm
hồn tôi sung sướng” (Tv 93:19).

Tại Nazareth, những người láng giềng và tất cả những ai nghe biết chuyện
Trẻ Giêsu bị lạc mất đều đến chúc mừng và chung vui với Đức Maria và Thánh
Giuse. Nhưng pha lẫn trong kinh nghiệm ngọt ngào ấy cũng có những lời chua
chát của một số người trước kia đã bị ma quỷ xui xiểm. Những người này phỉ chí
hớn hở khi nghe tin Trẻ Giêsu thất lạc, nhưng giờ đây, họ đâm ra thất vọng vì
thấy Người đoàn tụ với cha mẹ. Vì thấy rõ tất cả điều ấy, nên Thánh Giuse cảm
thấy rất phiền não.

Nhưng ở đây, một lần nữa nhân đức phi thường của Thánh Giuse lại tỏa sáng
rạng ngời. Không những tỏ ra tử tế và cảm thương những kẻ đã căm tức giận dữ
khi Ngài tìm lại được Con, mà Thánh nhân còn tha thiết xin Cha Trên Trời tha
thứ và soi sáng cho họ nhận ra họ đã bị quỷ dữ hỏa ngục mê hoặc. Thiên Chúa
đã khứng nhậm các ước nguyện và thỉnh cầu của Thánh Giuse. Chẳng bao lâu
sau, những người kia đã tỏ thái độ khác hẳn và vui vẻ đến gặp Thánh Giuse để
chúc mừng. Thánh Giuse niềm nở tiếp đón và cảm ơn vì sự quan tâm tốt lành
của họ, Ngài không tỏ một dấu gì ác cảm về thái độ trước kia của họ. Được ảnh
hưởng lối sống nhân đức của Thánh Giuse, những người kia giờ đây hóa ra
ngưỡng mộ Ngài; và thế là Satan lại một phen phải điên cuồng hơn trước.

Những người này xin phép Thánh Giuse vui lòng cho họ thường xuyên đến
xưởng mộc của Ngài để được chiêm ngắm Trẻ Giêsu, bởi vì chỉ nhìn thấy Người



là họ đã cảm thây vô cùng sung sướng. Vẫn đầy lòng quảng đại và yêu thương
như mọi khi, Thánh Giuse đã mời họ cứ đến tự nhiên, vì Ngài ước mong cho
mọi người được chia sẻ niềm an ủi mà Ngài vẫn được hoan hưởng bên sự hiện
diện của Chúa Giêsu, đối tượng độc nhất và khả ái của tình yêu Ngài. Nhờ cơ
hội ấy, những người kia đã được hưởng nhiều ơn ích mà chính họ cũng không
nhận biết hết được, vì Chúa Giêsu đã xin Cha Trên Trời ban cho họ. Thỉnh
thoảng họ lại ca ngợi Thánh Giuse là người diễm phúc vì có một Quý Tử đầy sức
lôi cuốn tâm hồn những ai nhìn thấy Người và có một hiền thê tuyệt hảo, đầy
khôn ngoan, diễm lệ và đôn hậu.

Giàn dụa trong nước mắt vui mừng và an ủi, Thánh Giuse đáp lại: “A! Tôi
thực sự rất bất xứng và chẳng bao giờ có thể lập được công trạng gì để xứng đáng
với những hồng ân trọng đại nhường ấy. Xin hãy giúp tôi cảm tạ Thiên Chúa về
những ơn trọng Người đã ban xuống cho tôi. Mong sao tôi có thể đền đáp được
phần nào qua việc trung thành phụng sự Người và chu đáo tuân giữ Thánh Luật
của Người.”

Cũng như trước kia, những người ấy lại kinh ngạc trước tấm gương khiêm
nhượng của Thánh Giuse, nhất là vì họ chưa bao giờ nghe Ngài thốt ra một lời
than trách về bất cứ điều gì, hoặc về thân phận nghèo khó, hoặc về sự ngược đãi
Ngài phải chịu do một số thân nhân, những người đã lấy hết gia sản của Ngài.
Một số người thậm chí còn giục Thánh Giuse hãy đòi lại phần gia sản ấy vì Ngài
có đủ lý để làm như vậy. Tuy nhiên, Thánh nhân trả lời rằng Ngài rất mãn
nguyện trong cảnh nghèo khó, và những gì Ngài đang sở hữu cũng đã quá đủ đối
với Ngài rồi.

Thánh Giuse rất mãn nguyện với những gì Thiên Chúa đã ban cho Ngài, đó
là: một hiền thê nhân đức và một Thánh Tử tuyệt vời, Đấng mà nhiều người đã
đến để chiêm ngưỡng. Thánh Giuse cho rằng nhờ có hai Đấng, Ngài đã trở nên
quá giàu có, và không còn ước ao gì nữa.



Trong một dịp khác, Thánh Giuse còn cho biết quyền lợi độc nhất của Ngài
là Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là “phần chén” của Ngài, quá mãn nguyện cho
Ngài. Tất cả những lời của Thánh Giuse có sức khích lệ rất lớn đối với những
người ấy. Tuy nhiên, vẫn có một số kẻ cho rằng thái độ của Thánh nhân là nhút
nhát và khờ khạo; bởi vì Ngài vẫn có thể tìm được một cuộc sống thoải mái,
không phải lo lắng và vất vả! Không lấy đó làm phiền não, Thánh Giuse hiền từ
đáp lại rằng Ngài rất vui sướng khi được lao nhọc, và Ngài cho rằng được vất vả
để chu cấp các nhu cầu cuộc sống cho Chúa Giêsu và Đức Maria là một diễm
phúc. Thế là mọi người đều phục lý; và từ đó, Thánh Giuse được sống trong an
bình.



CHƯƠNG 54: Đời Sống Thánh Gia Tại
Nazareth Sau Biến Cố Tìm Được Chúa

Giêsu

Sau khi trở về Nazareth, Thánh Tử Giêsu sống trong sự hoàn toàn tùng phục
Đức Maria và Thánh Giuse. Chúa vâng theo ý muốn của cha mẹ trong mọi sự.
Thánh Giuse cảm thấy rất ái ngại khi Con Thiên Chúa tùng phục Ngài như thế,
nhất là hiện giờ Chúa Giêsu đã làm một thanh niên. Thánh Giuse luôn luôn hạ
mình và nhìn nhận thân phận hư vô của Ngài. Thánh nhân qùi gối, nài xin Cha
Trên Trời ban cho Ngài, một con người nghèo nàn khốn cùng, được suy phục
Đấng Cứu Thế trong mọi sự. Tuy nhiên, Thiên Chúa lại không chiều theo ý
nguyện của Thánh Giuse trên phương diẽn này, và thế là Thánh nhân phải vâng
theo sự an bài của Thiên Chúa và chịu để Đấng Cứu Thế tùng phục Ngài.

Thực vậy, Chúa Giêsu không bao giờ làm một điều gì nếu không có sự chấp
thuận của Thánh Giuse. Thậm chí Chúa cũng không rời xưởng mộc để trở về với
Đức Mẹ nếu chưa có phép rõ ràng của hiền phụ. Thánh Giuse rất thán phục đức
khiêm nhượng tột độ của Đấng Cứu Thế và ráng sức noi theo tấm gương của
Người. Nhìn thấy Thiên Chúa mà lại suy phục lệnh truyền của mình, Thánh
Giuse càng tự hạ hơn nữa. Những lúc Chúa Giêsu nhìn đi chỗ khác, Thánh nhân
liền sấp mình xuống đất và thờ lạy Người; hoặc sau khi Chúa đã rời xưởng mộc,



Thánh nhân liền hôn kính sán đất, nơi bàn chân đại phúc của Chúa đã đứng lên,
hoặc hôn kính những đồ vật bàn tay cực thánh của Chúa đã chạm đến.

Mỗi lần Chúa Giêsu đến ngỏ lời xin phép, hoặc mỗi khi Chúa nhận một
món đồ để đi làm tại xưởng mộc, Thánh Giuse luôn tự hạ trong lòng; sau đó,
Thánh nhân tự nhủ Ngài hành xử như thế chỉ vì vâng theo thánh ý Thiên Chúa,
chứ không dám nghĩ đến địa vị cao sang, bởi lẽ Ngài chỉ là đầy tớ vô cùng thấp
hèn. Quả đúng như vậy, quyền bính đươc trao cho Thánh Giuse chỉ càng giúp
Ngài sống khiêm nhượng hơn mà thôi. 89

Mặc dù không thực sự cần thiết, nhưng Chúa Giêsu vẫn tự hạ xin tập nghề
và khiêm tốn học hỏi sự chỉ dẫn cũa nghĩa phụ Giuse để biết cách làm việc. Biết
rõ Chúa Giêsu muốn nêu gương khiêm nhượng và vâng phục, nên Thánh Giuse
đã chỉ dẫn nhiều điều cho Chúa với một tấm lòng đơn thành và yêu mến.

Thánh nhân cũng cư xử với Đức Maria tương tự như thế, mỗi khi Đức Maria
đến hỏi ý kiến Ngài về những công việc Mẹ có thể làm. Mỗi lần ngỏ ý nhờ Đức
Maria làm một việc gì, trước tiên bao giờ Thánh Giuse cũng phục mình rất sâu
và xin hiền thê yêu dấu tha thứ vì đã dám truyền lệnh, và khẳng định Ngài hành
xử nhử thế chỉ vì vâng theo thánh ý Thiên Chúa.

Thực vậy, ba Đấng rất thánh đã thi đua trong việc thực thi nhân đức khiêm
nhượng và các nhân đức khác. Thánh Giuse gắng sức để trở nên môn đệ trung
thành của Chúa Giêsu và Đức Maria. Mặc dù đã rất nhân đức, nhưng Thánh
nhân vẫn biết Ngài vô cùng thua kém. Vì thế, Thánh nhân thường hạ mình và
nói với Đức Maria: “Ôi, tôi cảm thấy xấu hổ biết bao khi thấy Đức Nữ và Chúa
Giêsu sung mãn nhân đức và công phúc, còn tôi thực chất chỉ là một kẻ nghèo
nàn cùng khốn. Đúng ra tôi phải trung thánh noi gương hai Đấng, nhưng tôi
thấy mình còn quá sút kém. Ôi hiền thê yêu dấu của tôi! Xin Đức Nữ thương cầu
bầu cho tôi những ơn cần thiết.” Nhờ vậy, Thánh Giuse đã đạt đến một mức độ
ân sủng rất dồi dào.



Mỗi khi Thánh Giuse mang thực phẩm về nhà, thường la rau, đậu và dăm ba
con cá, Đức Maria hỏi Thánh nhân thích ăn món gì, nhưng câu hỏi ấy thường
làm Thánh nhân buồn phiền vì Ngài chỉ muốn chiều theo ý Đức Maria hơn là ý
riêng của Ngài. Tuy nhiên, để vâng theo thánh ý Thiên Chúa, Thánh Giuse vẫn
trả lời câu hỏi ấy và cho Đức Maria biết những món Ngài thích ăn. Dù vậy trên
thực tế, Thánh nhân đã cố gắng dung hòa với ước muốn của Đức Maria để Mẹ
chỉ phải dọn những món rất đơn sơ. Thỉnh thoảng, Thánh nhân cũng muốn
dùng một món ngon lành hơn, nhưng Ngài không tỏ cho Đức Maria biết điều
ấy.

Tuy nhiên, Đức Maria thông biết mọi sự. Vì thế, sau những hôm làm việc
nhọc nhằn, nhiều khi Thánh Giuse vào mâm và thấy Đức Maria đã dọn sẵn cho
Ngài một món đặc biệt như Ngài thầm ước trong lòng. Thỉnh thoảng Thánh
nhân đã thưởng thức món ăn bổ dưỡng ấy, nhưng cũng có những lần Ngài hy
sinh không dùng đến; và với sự ưng thuận của Đức Maria, Ngài đã nhường cho
những người nghèo khó. Khi nhận ra Đức Maria thông biết cả những ước muốn
thầm kín của mình, Thánh Giuse cố gắng đè nén các ước muốn của Ngài về
những món ăn, và hy vọng Đức Maria sẽ không biết và không phải bận tâm về
những ước muốn của Ngài nữa. Đức Maria chỉ mỉm cười một mình trước ý nghĩ
của phu quân. Để chiều ý Thánh nhân, Đức Maria không lưu ý đến những ước
muốn của Thánh nhân mà Mẹ biết nữa. Đức Maria đã làm như thế để khỏi tỏ lộ
các ân huệ và ân sủng Thiên Chúa đã ưu ái ban riêng cho Mẹ; mà chắc chắn một
trong những ân huệ ấy là khả năng hiểu biết những gì đang diễn ra nơi tâm trí
của Thánh Giuse.

Một đàng, Thánh Giuse rất chú tâm đến những điều Ngài phải lo liệu cho lợi
ích của Chúa Giêsu và Đức Maria. Tuy nhiên, giả như có dò hỏi Chúa Giêsu và
Đức Maria thích gì, hai Đấng có lẽ chỉ tỏ thái độ biết ơn về mối quan tâm của
Thánh nhân, và rồi sẽ bảo Ngài đừng bận tâm đến những ý nghĩ như thế, bởi vì



hai Đấng không muốn thay đổi khẩu phần quen thuộc, chỉ gồm bánh mì, nước
lã, các loại rau xanh, rau thơm, và thỉnh thoảng là cá chiên. Thánh Giuse không
nói gì thêm, Ngài chỉ cúi đầu và tự hạ. Tuy nhiên, Chúa Giêsu và Đức Maria trấn
an Thánh Giuse rằng hai Đấng rất thỏa lòng trước thiện chí của Ngài, và Ngài sẽ
được ân thưởng như thể đã thực sự thực hiện điều ấy rồi vậy.

Tình yêu thương và tôn trọng của Thánh Giuse dành cho Đức Maria luôn
luôn tăng tiến, và lúc nào Ngài cũng muốn được ở bên Đức Maria. Thánh nhân
lấy làm nuối tiéc vì những khi đi làm việc phải tạm xa cách, không thể nhìn thấy,
lắng nghe hoặc đàm đạo với Đức Maria. Mặc dù đã có Chúa Giêsu bên cạnh,
nhưng Thánh Giuse vẫn khát khao được ở bên Đức Maria vì Đức Maria là một
thụ tạo có phẩm chức tuyệt đỉnh và nhân đức phi thường.

Thánh Giuse không bao giờ tỏ dấu gì bề ngoài những khi cảm xúc của Ngài
bị đau đớn. Khi tạm biệt Đức Maria để đi làm việc, Thánh nhân thường thực
hiện điều ấy với một tinh thần phó thác. Tuy nhiên, Chúa Giêsu hiểu biết khát
vọng của Thánh Giuse, nên Người thường tìm cách và tìm dịp để giúp Thánh
nhân được trở về gặp Đức Maria và ban ơn an ủi cho linh hồn Ngài. Ngoài hồng
ân lớn lao là chính sự hiện diện của mình, Chúa Giêsu còn muốn ban thêm cho
Thánh Giuse ơn an ủi ấy. Khi nhìn thấy Đức Maria, tình yêu của Thánh Giuse
đối với Thiên Chúa càng được lớn mạnh, và tâm hồn Ngài càng bừng cháy khát
vọng đối với sự thánh thiện. Đó là đặc ân đặc biệt Mẹ Thiên Chúa ban cho
những tâm hồn chiêm ngắm Mẹ với một tình yêu chân thực và thanh khiết - như
trường hợp Thánh Giuse - để họ được thấm nhuần nhiệt tâm thánh thiện và
khát vọng thiên đàng. 90

Cũng có những lần Thánh Giuse nhận thức rất rõ điều này: đối với Đức
Maria, việc được gặp Thánh Tử Giêsu luôn luôn là một thỏa nguyện. Vì thế,
Thánh nhân đã cố sắp xếp cơ hội để Chúa Giêsu tạm ngưng công việc và trở về
với Đức Maria. Chẳng hạn khi muốn nhắn điều gì cho Đức Maria, Thánh Giuse



liền nhờ Chúa Giêsu trở về, và thế là Chúa có dịp được ở bên cạnh Mẹ Người
bao lâu tùy thích mà không gặp trở ngại gì. Thánh Tử Giêsu đã vâng lời Thánh
Giuse và đem về cho Mẹ Rất Thánh nguồn ơn an ủi lớn lao là chính sự hiện diện
và những lời thánh thiện của Người; đồng thời, Mẹ Con lại được dịp hàn huyên
bên nhau. Trong những lần ấy, để đáp lại, Đức Maria đã tỏ lòng tri ân sâu xa vị
phu quân thánh đức bằng cách cầu xin cho Ngài nhiều ơn thánh cũng như sự an
ủi nội tâm trong quãng thời gian, vì quan tâm đến Mẹ, mà Ngài không được cảm
hưởng sự hiện diện của Chúa Giêsu. Thánh Giuse rất hiểu điều đó, vì Ngài được
cảm nghiệm một ơn an ủi còn ngọt ngào hơn những lúc bình thường, khi Chúa
Giêsu còn ở bên cạnh Ngài.

Tuy nhiên, với đức khiêm nhượng cao vời, Đức Maria cho rằng tất cả những
điều ấy thực sự đều do Thiên Chúa ban, và Mẹ chỉ là một dụng cụ vô nghĩa,
không hơn không kém. Như vậy, tất cả vinh dự và lời tạ ơn đều qui hướng về
một mình Thiên Chúa. Những lời của Mẹ Rất Thánh luôn làm cho Thánh Giuse
ý thức sâu xa hơn về thái độ phải có đối với Thiên Chúa. Và mỗi khi Đức Maria
lên tiếng, Thánh Giuse luôn chăm chú lắng nghe, để sau này, khi thuận tiện,
Ngài có thể đem những lời khuyên nhủ ấy ra thực hiện trong cuộc sống. Chẳng
hạn như hiện thời, Thánh nhân đã dâng lên Tlhiên Chúa mọi vinh quang và lời
ca ngỡi trong mọi sự, như lời Đức Maria đã khuyến dạy.91 Trong các vấn đề như
thế này, Thánh Giuse vững tin Đức Maria không bao giờ có thể sai lầm.

89 Có lẽ Thánh Giuse chẳng bao giờ dám truyền lệnh cho Chúa Giêsu và Đức Maria nếu như điều không
phải là thánh ý tỏ tường của Thiên Chúa. Do vậy, Thánh nhân trở nên quan thầy của tất cả những ai phải
thực thi quyền bính, trong một mức độ nào đó. Như vị hánh đứng đầu Thánh Gia, họ cũng sẽ nói: “Nếu như
tôi truyền lệnh cho người khác, thì không phải vì tôi kiếm tìm quyền hành, nhưng vì Thiên Chúa đã ban
cho tôi. Chỉ một mình Người là cội nguồin của quyền bính. Tôi không ngỏ lời cũng không làm gì để mưu
tìm nó.”
Buồn phiền, ân hận và hình phạt trong đời sau sẽ là số phận của những ai không nhìn nhận điều ấy. Tính tự
tôn, thói bốc đồng, cứng lòng, sức mạnh, tài lực và khả năng không bao giờ là căn bản cho cội nguồn của
quyền bính. Cội nguồn tối chung hoặc căn bản của quyền bính là thánh ý Thiên Chúa.



90 P. Ventura nói rằng: “Sắc đẹp, một tặng ân của Thiên Chúa, tự nó vô hại, nhưng thường trở nên một căn
cớ sinh tội, một đầu mối xấu xa, vì gợi lên tính hão danh nơi những ai đã có nó và những ước muốn đê hèn
nơi những ai thèm khát nó. Sắc đẹp giống như một bông hoa xinh đẹp, nhìn thích mắt, nhưng dưới những
tán là của nó có một con rắn độc. Tuy nhiên, đói với đôi bạn thánh thiện được ban ơn thánh sống bậc trọn
lành như các thiên thần, thì sắc đẹp chỉ làm tăng thêm công phúc, là căn bản và tô điểm cho nhân đức thanh
khiết hỗ tương. Đó là sự thích thú Trời Cao thanh luyện và nâng cao hai tâm hồn ấy lên bình diện của linh
hồn, gợi lên trong họ lòng tôn trọng nhau và những ý tưởng thánh thiện trong tình cảm thanh khiết. Đó là
ngọn lửa thánh thiêng của nhân đức trinh khiết của hai Ngài” (Oraz. Paneg. Sulla Verginita di Giuseppe,
Panegyric on the Virginity of St. Joseph Palermo, 1884).
91 Vì vậy, Thánh Giuse là mô phẩm tốt nhất Thiên Chúa đã ban cho chúng ta trên con đường đến với Chúa
Giêsu qua Đức Maria. Thánh nhân là động lực, là người hướng dẫn và bảo vệ cho chúng ta. Không có một
con đường nào thích thú và có sức thánh hóa cho bằng con đường này.



CHƯƠNG 55: Thử Thách

Thời gian ấy có một số người đến xưởng mộc để chiêm ngắm Chúa Giêsu, và
những người này đã đứa ra một số nhận định đầy thiện chí, nhưng hóa ra lại
khiến Thánh Giuse phải nghĩ ngợi. Chẳng hạn, họ nói không hiểu vì sao Thánh
nhân lại nhẫn tâm bắt Trẻ Giêsu hiền hậu, uy nghi và phương phi như thế phải
lao đọng nhọc nhằn trong xưởng mọc. Với một tư chất tuyệt hảo và những tài
năng ngoại thường như thế, lẽ ra Trẻ Giuse phải được đi học Thánh Kinh, thế
nào Người cũng sẽ trở thành một tiến sĩ luật trứ danh. Nhất định Trẻ Giêsu sẽ
thành đạt và sự thành công sẽ làm rạng rỡ quê hương. Những lời bình phẩm ấy
đã xuyên thấu tâm hồn Thánh Giuse! Thánh nhân không nói một lời, nhưng tư
lự nhìn về xa xăm. Người ta trách móc Thánh nhân thiếu tình thương đối với
Trẻ Giêsu, không biết suy xét đến thể trạng mảnh khảnh của Người. Vì nhiệt
tình, những người ấy đã quở trách Thánh Giuse quá nông nổi, cứng lòng và nhẫn
tâm đến độ bắt một Con Trẻ phải làm lụng vất vả trong xưởng mộc. Họ còn nói
rằng giả sử một người khác có được một người con tuyệt vời dĩng ngộ như Trẻ
Giêsu, chắc chắn người ấy sẽ cố gắng hết sức để tăng thu nhập hầu chu cấp đầy
đủ mọi phương tiện cần thiết cho con mình thăng tiến học tập.

Thánh Giuse nghe những lời đàm tiếu ấy mà hết sức tủi thân và tan nát cõi
lòng. Thánh nhân nhận thấy kết luận của họ thật ra cũng hữu lý, xét trên bình
diện nhân loại; tuy nhiên, Ngài lại không thể phân trần cho họ hiểu, vì Ngài
không được phép tiết lộ chương trình huyền nhiệm của Thiên Chúa. Với tâm
tính khiêm nhượng và hiền lành, Thánh nhân thừa nhận họ có lý, và đáp rằng



Ngài không thể thiếi sự trợ giúp hết sức cần thiết của Trẻ Giêsu, người con mà
Thiên Chúa đã ban cho Ngài. Thánh nhân còn nói thêm, khi nào biết được
Thiên Chúa thực sự định liệu cách khác, thì Ngài sẽ sẵn lòng thực hiện thánh ý
của Người. Những người kia chết giễu lập luận của Thánh Giuse và nói rằng: “Ôi
thôi, đến giờ này mà ông còn bắt chúng tôi phải tin Thiên Chúa sẽ bảo ông phải
làm điều này điều nọ sao! Thật là ảo tưởng ngớ ngẩn hết chỗ nói! Dù sao đi nữa,
ông cũng phải liệu cho Con ông ăn học đi thôi!”

Thánh Giuse gục đầu và không giải thích gì thêm. Thánh nhân cam chịu
những lời trách móc vô lý với một sự nhẫn nhục vô địch và không gây thêm cớ
cho họ xúc phạm nữa. Mặc dù những người kia đáng bị quở trách vì thói thô lỗ
của họ, nhưng Thánh Giuse vẫn ngỏ lời cảm ơn họ đã quan tâm đến Ngài và tỏ
ra thái độ mến mộ quan hoài đến Con của Ngài. Điều ấy càng làm cho họ đinh
ninh rằng Thánh Giuse là một con người ngang bướng, bất phục. Họ phê phán
Ngài không biết phục thiện trong vấn đề quan trọng, rồi kháo láo điều ấy ra
khắp làng xóm. Những lời nhũng nhiễu ấy kéo dài rất lâu. Mỗi khi ghé vào
xưởng mộc của Thánh Giuse, người ta lại chế giễu Ngài như thế. Tuy nhiên,
Thánh Giuse đã chấp nhận tất cả như những cơ hội để thực hành các nhân đức
đẹp lòng Thiên Chúa và sinh ích cho linh hồn Ngài. Thánh nhân cầu nguyện rất
nhiều cho những người đã làm khốn và xúc phạm đến Ngài. Tuy nhiên, tâm hồn
Thánh nhân vẫn rất nhạy cảm với những lời chỉ trích về phương diện này, bởi vì
sự buồn phiền và đau đớn hiện thời của Thánh nhân chủ yếu là do lòng cảm
thương chân thành của Ngài khi nhìn thấy Đấng Cứu Độ phải nhọc nhằn tại
xưởng mộc. Thánh nhân nhiều lần đã khóc sướt mướt về điều ấy. Tuy nhiên, vẫn
như mọi khi, Thánh nhân lúc nào cũng hoàn toàn vâng theo thánh ý Thiên
Chúa.

Bằng một ánh nhìn tươi vui, Đấng Cứu Thế tỏ ra hài lòng với những biểu
hiện nhân đức nơi hiền phụ Giuse. Và đó là tất cả những gì lúc này Thánh nhân



rất cần để được thanh thản. Khi ngắm nhìn Thánh Tử Giêsu tuyệt vời như thế,
tâm hồn Thánh Giuse rộn ràng niềm vui khôn sánh, và Ngài đã thưa với Chúa:
“Ôi Con rất yêu dấu của cha, cha mới nhìn Con mà mọi đắng cay của cha đều
biến nên ngọt ngào! Hỡi Giêsu yêu dấu của cha, nhìn thấy Con mà thôi thì tâm
hồn cha cũng đã ngây ngất! Mặc dù cha phải chịu nhiều thử thách, bị khinh khi
và chế giễu, bị xỉ nhục và ngược đãi, nhưng tất cả những điều ấy đều trở nên
hoan lạc và mãn nguyện cho cha khi cha được nhìn thấy Con, Sự Thiện rất quý
đẹp của cha!”

Tuy nhiên, nỗi khốn đốn Thánh Giuse phải cam chịu do những người bị ma
quỷ xui xiểm kia thực ra không có gì đáng kể nếu đem sánh với nỗi cay cực do
chính Chúa Giêsu lúc này đang tạo ra cho Thánh nhân, để Ngài có dịp lập thêm
công phúc. Tại xưởng mộc, nhiều lần Chúa Giêsu tỏ ra hết sức âu sầu. Nhìn
công việc trước mắt, Người thốt ra những tiếng thở dài não ruột. Những lúc ấy,
Chúa nghĩ các tội lỗi nặng nề người ta đang xúc phạm đến Cha Trên Trời, và
điều ấy làm cho Người phải chịu nhiều đắng cay phiền não.

Vì không biết như vậy, Thánh Giuse vô cùng áy náy khi thấy Chúa Giêsu
trong thảm trạng ấy. Ôi, tâm hồn của Ngài phải cay cực sầu não biết bao! Thánh
nhân không sao tìm được một chút thanh thản, và chỉ lặp đi lặp lại lời này: “Ôi
Giêsu dấu yêu của cha! Cha đã làm gì sai lỗi đến độ Con phải tỏ ra phiền não và
đớn đau như thế?” Thế rồi, Thanh nhân định đến với Đức Maria để hỏi về
nguyên do nỗi buồn phiền của Chúa Giêsu, nhưng không hiểu tại sao Ngài lại
không đi. Rồi Thánh nhân lại định đến hỏi thẳng Chúa Giêsu, nhưng rồi lại
không đủ cam đảm để làm việc ấy. Thế là Thánh nhân đành phải chú tâm vào
công việc, tiếp tục chịu nỗi ray rứt, và thổn thức đắng cay. Trong khi đó, Chúa
Giêsu vẫn cứ để Thánh Giuse trong hoàn cảnh ấy vì Người muốn Thánh nhân
hoàn toàn thuần thảo để lập thêm công phúc.

Thánh Giuse đã chấp nhận hoàn cảnh bằng cách hiến dâng nỗi đau đớn của



Ngài lên Cha Trên Trời và hợp nhất với thánh ý Người. Thế rồi một lần kia, đến
giờ dùng bữa, Thánh nhân đã dồn hết can đảm và khiêm nhượng nói với Chúa
Giêsu: “Con yêu dấu, đã đến giờ dùng bữa, chúng ta hãy cùng đi.” Vô cùng cảm
thương hiền phụ đau khổ, Chúa Giêsu tỏ ra vui tươi, âu yếm nhìn vào mắt
Thánh Giuse, và nói: “Vâng, thưa cha, chúng ta hãy đi dùng bữa. Cha cần phải bổ
dưỡng sau khi đã vất vả làm việc!” Những lời hiền từ và chứa chan yêu thương ấy
đã đem lại sự bình an hoàn toàn cho tâm hồn Thánh Giuse, thế là Ngài vui mừng
cùng với Chúa Giêsu đi đến gặp Đức Maria; lúc ấy, Mẹ đã dọn sẵn mọi thứ chờ
hai cha con.

Đầy trìu mến, Đức Maria nhìn Con Chí Thánh của Mẹ trước tiên. Rồi tiếp
đó, Mẹ cảm thông nhìn sang Thánh Giuse, và khi Mẹ nhìn như thế, Thánh Giuse
nhận ra Đức Maria đã biết tất cả và đã cảm thông với nỗi đau khổ của Ngài. Khi
ấy, Thánh nhân cúi đầu tỏ niềm tri ân.

Sau bữa ăn, Chúa Giêsu nói cho Đức Maria và Thánh Giuse về các ưu phẩm
và sự quan phòng của Cha Trên Trời. Chúa nói về hai nhân đức nhẫn nại và phó
thác mà mọi người đều phải sống giữa những nghịch cảnh, và về tình yêu Cha
Trên Trời dành cho toàn thể nhân loại. Thực vậy, không một ngày mà Chúa
Giêsu không giảng giải về một điều gì đó cho Đức Maria và Thánh Giuse. Chúa
thường làm điều ấy sau giờ dùng bữa để soi sáng và bổ dưỡng linh hồn của song
thân bằng những lời thần linh. Nhờ đó, càng ngày hai Đấng càng thêm kiên vững
trong mọi hoàn cảnh.

Sau khi dùng bữa và huấn dụ, Chúa Giêsu lui ra, để Thánh Giuse và Đức
Maria ở lại với nhau. Lúc này, hai vị chịa sẻ với nhau về sự hoàn thiện, về lòng
nhân ái và tình yêu, về các nhân đức tuyệt hảo và các đặc ân của Đấng Cứu Thế.
Khi ấy, Thánh Giuse nói với Đức Maria: “Hỡi hiền thê của tôi! Sao tôi lại được
hồng ân trọng đại thế này là được chung sống với Đấng Cứu Thế và với Đức Nữ,
Người Mẹ thánh thiện nhất trong mọi người mẹ?” Thế rồi cùng với Đức Maria,



Thánh nhân cảm tạ Cha Trên Trời; sau đó, Ngài kể cho Đức Maria nghe tất cả
những gì đã xảy ra với Chúa Giêsu tại xưởng mộc.

Đức Maria thực sự rất cảm thông với nỗi buồn khổ của Thánh Giuse, và
càng cảm thông hơn nữa với Con Chí Thánh của Mẹ. Mẹ khuyên Thánh nhân
đừng quá áy náy vì lầm tưởng mình là nguyên cớ gây nên nỗi đắng cay cho Chúa
Giêsu. Theo Mẹ, tốt hơn Thánh nhân hãy liên kết mật thiệt với Chúa Giêsu
trong nỗi buồn thương của Người vì tội lỗi nhân loại hằng xúc phạm đến Cha
Trên Trời. Thánh Giuse đã nghe theo lời hướng dẩn của Đức Maria.

Lúc ấy, Thánh Giuse cùng với Chúa Giêsu trở lại xưởng mộc. Trước khi ra
đi, Thánh nhân xin Đức Maria hãy nhớ đến Ngài trước mặt Cha Trên Trời. Lúc
nào Thánh Giuse cũng muốn được Đức Maria nhớ đến, cả trong những khoảng
thời gian ngắn ngủi khi hai vị buộc phải xa cách. Thánh nhân biết Đức Maria
luôn liên lỉ kết hợp thắm thiết với Thiên Chúa. Thánh nhân cho hiền thê biết
Ngài rất lấy làm tiếc vì Chúa Giêsu đã không được ở luôn bên Mẹ, nhưng Ngài
hứa sẽ chuyển những tâm tình tràn đầy lửa mến của Mẹ đến cho Chúa Giêsu
trong thời gian Người làm việc tại xưởng mộc với Ngài. Đức Maria rất vui mừng
vì nghĩa cử của Tlhánh Giuse. Mẹ Rất Thánh sung sướng vì vị hôn phu thánh
đức đã tỏ ra những thái độ ân cần an ủi Mẹ và để các ước nguyện của Mẹ được
thành sự. Đức Maria đã chân thành cảm ơn Thánh Giuse; còn về phần mình,
Thánh nhân đã thực hiện tất cả những điều Ngài đã hứa.

Nhiều lần trước mặt Đức Maria, Đấng Cứu Thế đã lộ vẻ âu sầ, nhưng không
tỏ cho Mẹ biết nguyên nhân nỗi buồn khổ của Người, cốt để Mẹ được gia tăng
công phúa qua việc chấp nhận cuộc tử đạo trong tâm hồn. Khi thấy Chúa Giêsu
và Đức Maria đều âu sầu đau đớn, Thánh Giuse đã cảm nhận một nỗi buồn nhân
đôi. Trong những hoàn cảnh như thế, Chúa Giêsu lui ra để cầu nguyện với Cha
Trên Trời; còn Thánh Giuse cảm thấy lúng túng không biết phải làm gì bên
cạnh Đức Maria đang quằn quại trong nỗi tang thương đau đớn.



Một lần nọ, Thánh Giuse đến xưởng mộc và sấp mình xuống đất, chứa chan
dòng lệ. Lúc này, nhớ lại những lời Đức Maria đã khuyên dặn, Thánh nhân nức
nở khóc than vì tội lỗi loài người đang xúc phạm đến Cha Trên Trời. Bằng
những tiếng thở than, Thánh nhân van nài Thiên Chúa dủ thương tha thứ cho
các tội nhân. Ngài kêu xin Cha Trên Trời ban ơn an ủi cho Đức Maria, và cho
Đức Nữ cũng như Ngài được thấy Chúa Giêsu tràn đầy hân hoan trở lại.

Ôi, có gì mà Thánh Giuse đã không thân thưa giãi bày với Cha Trên Trời!
Trong mọi sự, Ngài hết lòng phó thác, sẵn sáng chấp nhận nỗi đắng cay bao lâu
thánh ý Thiên Chúa muốn. Khi trở lại và thấy hiền thê vẫn còn sầu thảm và đau
đớn, Thánh Giuse cố gắng an ủi Đức Maria mặc dù chính Ngài cũng đang cần
được an ủi. Khi thấy Đức Maria hoàn toàn suy phục thánh ý Thiên Chúa, Thánh
nhân cũng được thêm can đảm. Thánh nhân kinh ngạc trước nhân đức cao vời
của Đức Maria. Như một người phu quân yêu dấu và trung tính, Thánh nhân đã
cố gắng học theo tấm gương của Đức Maria.

Sau khi thấy Đức Maria và Thánh Giuse đã hoàn toàn suy phục thánh ý Cha
Trên Trời trong mọi sự và đã lập được công phúc qua việc thực hành nhân đức,
Chúa Giêsu lại tỏ thánh nhan khả ái và hân hoan của Người cho song thân, đồng
thời khích lệ hại vị hãy nhận nại hơn nữa. Tâm hồn Đức Maria và Thánh Giuse
được tràn ngập hân hoan. Hai Ngài hợp lời tán dương và cảm tạ Cha Trên Trời.
Với tư cách gia trưởng, Thánh Giuse đã tâm sự với Chúa Giêsu: “Ôi Con rất cao
quý và dấu ái của cha! Tâm hồn của Mẹ Con và của cha tràn ngập sầu đắng khi
nhìn thấy Con trong thảm trạng ấy, khi thánh nhan Con biểu lộ một nỗi buồn
đau thê lương. Lúc nào cha cũng đau đớn khi thấy Con não nề, và nỗi khổ tâm
trong lòng cha càng ê chề, đến độ cha không biết có còn chịu nổi được không?”

Dung mạo đầy hân hoan, Chúa Giêsu đưa mắt nhìn Thánh Giuse. Chúa nói
Người thực sự rất cảm thông với Thánh nhân; vì thế, Thánh nhân đừng nên quá
áy náy. Tốt hơn, Ngài hãy cảm tạ Cha Trên Trời, Đấng đã an bài mọi sự để thử



luyện nhân đức và giúp Ngài tăng thêm công phúc. Thánh Giuse lắng nghe một
cách thán phục và tìm cách để cho những lời khuyên ấy in thật sâu vào tâm trí,
để khi cơ hội đến, Ngài có thể thực hiện đúng theo lời Chúa.

Có những lúc thánh nhan hiền từ của Chúa Giêsu bỗng trở nên sáng láng
khác thường, biểu hiện của Thiên Tính và Uy Linh của Người. Khi đó, tâm hồn
Thánh Giuse như hoàn toàn bừng cháy trong tình yêu Chúa Giêsu. Một đàng,
được cuốn hút trước vẻ khả ái và hiền hậu của Chúa, Thánh nhân cảm thấy được
thúc bách phải đến với Người. Đàng khác, Uy Linh Thiên Tính dường như khiến
Thánh nhân không dám mở miệng thân thưa, hoặc đưa mắt liếc nhìn Chúa
Giêsu, vì Uy Linh ấy thật đáng kính sợ.

Thánh Giuse cảm thấy mòn mỏi, và phải nói là hoàn toàn khắc khoải, vì tình
yêu Thiên Chúa. Được ở kề bên Đấng Yêu Dấu, tuy nhiên, các khát vọng của
Thánh Giuse vẫn mãi không sao no thỏa. Sấp mình xuống đất, Thánh Giuse thờ
lạy Thiên Chúa Nhập Thể và phủ phục mãi cho đến khi Chúa đến đỡ Thánh
nhân chỗi dậy và mời nói chuyện với Người, sau khi các biểu hiện Thiên Tính
của Chúa đã ẩn đi như trước kia. Thánh Giuse lại được thân mật bên Chúa. Ngài
tự do thổ lộ các tâm tình và được thỏa mãn chiêm ngưỡng Chúa Giêsu. Một lần
nữa, Thánh nhân lại được hàn huyên thắm thiết với Thánh Tử Giêsu. Thánh
nhân cho Chúa Giêsu biết Ngài yêu mến Chúa tha thiết và cảm thấy vô cùng
hạnh phúc khi được sống bên sự hiện diện đầy hoan lạc của Người.



CHƯƠNG 56: Những Việc Đạo Đức Của
Thánh Giuse

Như đã nói ở phần trên, Thánh Giuse có một sự tôn kính đặc biệt đối với gian
phòng nhỏ, nơi mầu nhiệm Con Thiên Chúa Nhập Thể đã được thực hiện và là
nơi hiền thê rất thánh của Ngài thường trải qua những giờ cầu nguyện. Lòng tôn
kính và mộ mến của Thánh Giuse đối với gian phòng này không ngừng gia tăng;
và vì thế, Ngài đã xin được đến đó cầu nguyện mỗi khi Đức Maria bận bịu làm
việc ở những nơi khác trong nhà. Đức Maria đã thuận theo nguyện vọng của
Thánh nhân. Hơn nữa, hai vị còn thường xuyên đến gian phòng ấy để cùng cầu
nguyện, nhất là những khi muốn xin Cha Trên Trời ban cho một ơn đặc biệt nào
đó.

Mỗi khi qùi gối tại địa điểm Ngôi Lời Hằng Hữu đã trở nên phàm nhân
trong cung lòng rất thanh khiết của Đức Maria, Thánh Giuse cảm thấy tâm hồn
bừng lên ngọn lửa sốt sắng. Thánh nhân tràn đầy tin tưởng vào lòng nhân lành
của Thiên Chúa và xác tín vững vàng không một ơn nào Ngài xin tại nơi đây mà
không được nhậm lời. Khi cầu xin những nhu cầu đặc biệt, Thánh Giuse thường
được Cha Trên Trời ban thêm nhiều ơn soi sáng khác nữa. Tại nơi đây, Ngài
cũng đã được mặc khải mầu nhiệm cao cả. Thần trí Thánh Giuse được hợp nhất
mật thiết với Thiên Chúa và hoan hưởng một thiên đàng sướng vui. Vì thế, mỗi
khi Đấng Cứu Thế lành đi cầu nguyện với Cha Trên Trời về điều quan trọng
nhất của Người, tức là công trình cứu độ toàn thể nhân loại, thì Thánh Giuse và



Đức Maria hân hoan vào gian phòng nhỏ để cầu nguyện. Đức Maria liền đươc
đắm đuối trong Thiên Chúa và được tỏ cho biết tất cả những gì đang diễn ra
giữa Cha Trên Trời và Thánh Tử của Mẹ. Sau đó, Mẹ Rất Thánh hợp lòng với
Đấng Cứu Thế trong những lời khẩn nguyện của Người.

Thánh Giuse cũng thường được hưởng chính mặc khải ấy. Thánh nhân sung
sướng hợp lời cầu nguyện với Chúa Giêsu, Con của Ngài, và với Đức Maria, hiền
thê của Ngài. Việc hợp nhau cầu nguyện đem lại rất nhiều lợi ích cho linh hồn
Đức Maria và Thánh Giuse, vì đã làm gia tăng ơn thánh, tình yêu đối với Thiên
Chúa và đồng loại, đồng thời đem lại muôn vàn công phúc cho hai Ngài. Thánh
Giuse rất hạnh phúc về điều ấy. Sau mỗi lần rời khỏi gian phòng thân thương,
Thánh Giuse dường như không còn là con người như lúc trước, nhưng là một
thụ tạo đã được tân tạo hoàn toàn trong Thiên Chúa. Thánh nhân không thể suy
tưởng đến các sự thế gian nữa. Linh hồn Ngài như đã được thần hóa, giống như
linh hồn các tuyển nhân trên trời, những người được nhận biết Thiên Chúa
trong Yếu Tính của Người.

Ở nơi Thánh Giuse, tình yêu Thiên Chúa đã đạt đế mức cao vời, đến nỗi
thân xác Ngài cũng ảnh hưởng. Tâm hồn Thánh Giuse như một ngọn núi lửa
nóng bỏng tình yêu Thiên Chúa, đến độ Ngài thường kêu lên: “Ôi Thiên Chúa
tình yêu! Xin cho con được chết! Ôi, ước chi ngọn lửa tình yêu đang bừng cháy
trong lòng con hãy làm con tiêu tan hoàn toàn!” Thực vậy, mỗi khi được tình yêu
Thiên Chúa thiêu đốt và làm tiêu hao, Thánh Giuse đều khát khao được chết.

Thánh nhân thường ngỏ lời với Đức Maria: “Ôi hỡi hiền thê của tôi! Lúc này
tôi đang được tình yêu Thiên Chúa thiêu đốt, tôi cảm thấy trong lòng một nỗi
khát khao muốn chết!” Mẹ Rất Thánh đã an ủi phu quân Giuse và đáp rằng
chính Thiên Chúa đã trào đổ ước vọng ấy vào lòng Ngài, và Thiên Chúa sẽ sẵn
lòng ban an ủi bằng cách cho Thánh nhân được chết theo cách Ngài muốn. Một
lần kia, Thánh Giuse chắp tay, ngước mắt lên trời và kêu lên: “Ôi Thiên Chúa vô



cùng nhân lành! Phải chăng Chúa sẽ ban cho con ơn an ủi như lòng con ước ao?
Phải chăng con sẽ được chết trong lúc đang được ngọn lửa tình yêu của Chúa
thiêu đốt?”

Khi thưa lên những lời ấy, tâm hồn Thánh Giuse nóng cháy, dung mạo Ngài
tươi thắm, và đôi mắt Ngài rực sáng. Thánh nhân được xuất thần và ở trong tình
trạng ấy mãi cho đến giờ cùng với Chúa Giêsu và Mẹ Rất Thánh đọc Thánh
Vịnh chúc tụng. Đức Maria rất sung sướng chiêm ngắm Thánh Giuse vì Ngài
giống như một phúc nhân thiên đàng hơn là một con người trần gian; dung mạo
của Ngài giống như dung mạo của một vị luyến thần. Mẹ Rất Thánh sốt sắng
cảm tạ Thiên Chúa đã rộng lượng trào đổ muôn vàn hồng ân cho lương quân
của Mẹ, và Mẹ trân trọng các hồng ân ấy như thể bản thân đã được lãnh nhận
các ơn đó.

Lòng sùng kính của Thánh Giuse đối với mầu nhiệm Nhập Thể rất sâu xa và
nồng nàn. Từ khi được Đức Maria cho biết thời điểm phép lạ cao cả đã xảy ra,
thì tháng nào năm nào Thánh Giuse cũng mừng kính sự kiện ấy. Thánh nhân
dọn mình mừng biến cố ấy một cách rất đặc biệt, bằng việc thực hiện nhiều
hành vi khổ chế. Trong thời gian này, khi ngày kỷ niệm đến, vào đúng giờ mầu
nhiệm trọng đại đã diễn ra, Thánh Giuse liền thức dậy và cùng với Đức Maria
cầu nguyện, nhân danh toàn thể nhân loại mà cảm tạ Thiên Chúa về ơn trọng
đại Người đã ban xuống. Tương tự, Thánh Giuse còn có lòng sùng kính mầu
nhiệm giáng sinh của Chúa Giêsu. Trong trường hợp này, Thánh nhân thức dậy
lúc nửa đêm, tức là thời điễm cuộc giánh sinh kỳ diệu đã xảy ra, Ngài thức cho
đến sáng để suy ngắm và tạ ơn về mầu nhiệm ấy. Thánh Giuse còn có lòng sùng
kính mầu nhiệm dâng Chúa vào Đền Thờ. Đối với biến cố này, Thánh nhân hồi
tưởng lại những lời cụ già Simêon thánh thiện đã loan báo.

Thánh Giuse đã lập được rất nhiều công phúc qua các việc sùng kính trên.
Ngài thực hiện các việc sùng kính ấy với một tâm tình sốt mến và rất nhiều



nước mắt, đến nỗi tâm hồn Ngài dường như đã bị tan chảy. Thánh Giuse cũng
đã cùng với Đức Maria thực hiện các hành vi sùng kính ấy. Khi đàm đạo với
nhau, tâm hồn Đức Maria và Thánh Giuse đều được bừng cháy trong ngọn lửa
tình yêu Thiên Chúa. Hai Ngài thường chia sẻ các đoạn Thánh Kinh liên quan
đến cuộc khổ nạn tương lai của Đấng Cứu Thế. Mẹ Thiên Chúa đã làm sáng tỏ
những đoạn Kinh Thánh ấy cho Thánh Giuse, và Thánh nhân đã thấu đáo mọi
điều Đức Maria giải thích cho Ngài. Mặc dù Thánh Giuse vẫn được tràn đầy an
ủi. Vì lòng mến của Thánh Giuse dành cho Chúa Giêsu rất thắm thiết, nên nỗi
đớn đau và cay đắng của Ngài càng trở nên ê chề kinh khủng mỗi khi tưởng nghĩ
đến những đau khổ tương lai Đấng Cứu Thế sẽ phải chịu.

Thật khó mà diễn tả cho đầy đủ lòng cảm thông và sự ngọt ngào trong lời
nói của Thánh Giuse dành cho Chúa Giêsu, cũng như niềm khao khát của Ngài
muốn gánh chịu tất cả những đau khổ tương lai của Đấng Cứu Thế. Trong một
lần trao đổi với Đức Maria, Thánh Giuse đã nói: “Hỡi hiền thê của tôi! Quả thật,
tôi muốn được thiêu hủy bởi những ngọn lửa tình yêu Thiên Chúa, nhưng ước gì
trước khi chết, tôi sẽ được chịu thật nhiều đau đớn vì tình yêu Chúa Giêsu. Ôi,
diễm phúc cho tôi biết bao nếu như tôi được chia sẻ một phần những đau đớn và
khổ hình Người sẽ phải chịu!”

Thật vậ, mỗi khi tưởng nghĩ đến điều đó, Thánh Giuse lại khao khát đau khổ
đến nỗi Ngài liên lỉ khẩn nài Thiên Chúa ban cho Ngài được chịu nỗi đau đớn
kinh khủng ấy trước khi chết, để ít ra Ngài cũng được đồng nhất trong một mức
độ nào đó với Chúa Giêsu, Đấng được tiền định phải chịu thương khó và tử nạn.
Mỗi khi Chúa Giêsu tâm sự với Mẹ Người, Thánh Giuse thường phục mình
xuống đất và hướng mắt nhìn về cây thập tự nhỏ Chúa đã tự tay đóng lấy. Thánh
nhân khẩn cầu Cha Trên Trời cho Ngài được chịu một phần những khổ hình
Chúa Giêsu đã được tiền định phải chịu trên thập giá. Lời cầu xin ấy đã không ra



vô ích, vì trong cơn bệnh cuối đời của Ngài, Thánh Giuse đã phải trải qua rất
nhiều đau đớn.

Trong những lúc được đắm đuối trong tình mến và an ủi, Thánh Giuse
không cần dùng đến những của ăn cho phần xác. Điều này càng xảy ra thường
xuyên hơn nữa khi Thánh nhân suy niệm về cuộc thương khó trong tương lai
của Con Thiên Chúa. Thánh nhân sống trong tình trạng ấy suốt ngày suốt đêm,
than khóc cuộc thương khó và không thể ăn uống hoặc nghỉ ngơi. Thánh nhân
bị hư hao cả người vì quá buồn phiền.

Thánh Giuse đã thố ra những lời phàn nàn với các kẻ làm tội tình Chúa Cứu
Thế: “Hỡi những người nhẫn tâm! Sao các người lại bắt Đấng Cứu Thế yêu dấu
của các ngươi phải chịu đau khổ như vậy? Sao các ngươi lại nỡ tra tay độc dữ
chống lại Thiên Chúa Nhập Thể? Các người thực sự đành tâm đến độ tàn đãi
Con Thiên Chúa là Chúa Giêsu, Đấng tuyệt vời uy linh, cao sang, tốt lành, hiền
từ, khôn ngoan, nhân ái và đầy yêu thương hay sao? Ôi, những thụ tạo khốn
cùng sao lại nhẫn tâm làm những điều như thế? Ôi những con người bạc vong!
Sao các người lại nỡ lòng giơ tay chống lại Thiên Chúa và Đấng Cứu Độ vô cùng
khả ái của các người?”

Sau những lời ấy, Thánh Giuse yếu nhược đã qụi ngã vì quá thương tâm.
Chúa Giêsu bước đến và giúp đỡ, nâng nghĩa phụ dậy và an ủi Ngài. Thực vậy,
trên môi miệng Thánh Giuse không bao giờ thốt ra những lời oán trách cay độc.
Ngược lại, lúc nào Thánh nhân cũng sẵn sàng tỏ lòng nhân ái và yêu thương với
cả những người tội lỗi.

Thánh nhân cùng lắm mới gọi các tội nhân là những người cùng khốn nhẫn
tâm, và nài xin Cha Trên Trời ban ơn tha thứ cho họ. Khi biết Đấng Cứu Thế sẽ
phải tử nạn trên thập tự giữa những khổ hình độc dữ, Thánh Giuse đã tận tuyệt
phó thác cho sự an bài của Thiên Chúa để công cuộc cứu độ nhân loại được thực
hiện theo đúng chương trình tiền định của Người.



Thánh Giuse thường nhìn Chúa Giêsu để chiêm ngắm vẻ đẹp thần linh tuyệt
vời của Người, và rất nhiều lần vì đó Thánh nhân đã được ngây ngất. Đôi khi
nghĩ đến cuộc khổ hình của Chúa Giêsu, Thánh nhân thầm nhủ: “Ôi thánh nhan
quý đẹp và tràn đầy yêu thương của Chúa Giêsu, Con của cha! Khi bị các thụ tạo
tàn đãi tra tấn, Thánh nhan của Con sẽ ra thê thảm và tang thương thế nào!” Khi
chiêm ngắm đôi tay, đôi chân và lồng ngực của Chúa Giêsu, những tâm tưởng và
những lời thở than của Thánh Giuse cũng tương tự như thế. Mỗi khi Đấng Cứu
Thế nói năng, tỏ ra sự khôn ngoan siêu việt và thông hiểu của Người, Thánh
Giuse thường tự nhủ: “Ôi, miệng thánh! Nơi phát xuất những lời hằng sống! Ôi
Giêsu, Con sẽ phải uống chén đắng cay như thế nào! Những lời hằng sống và
giáo lý trời cao của Con sẽ bị chống đối hay sao!”

Thỉnh thoảng, khi hoan hỉ chiêm ngắm đôi tay trắng trẻo đẹp đẽ của Chúa
Giêsu, Thánh Giuse thường hình dung đôi tay ấy một ngày kia sẽ bị đóng phập
vào thập giá. Cũng thế, khi chiêm ngưỡng Đấng Cứu Thế trong thân hình toàn
vẹn, khi nghĩ đến nét khả ái và uy nghi trong cung cách của Người, Thánh nhân
thường kêu lên: “Ôi Thiên Chúa Nhập Thể! Ôi Nhân Tính rất thánh đã được
ngôi hiệp với Thiên Tính! Thế mà phải tử nạn trên một cây gỗ nhục hình hay
sao!”

Những suy tư ấy không khác gì những lưỡi gươm đâm thấu và xé nát cõi
lòng của Thánh Giuse. Thánh nhân được tình yêu và cuộc thương khó của Chúa
Giêsu làm cho tiêu hao mòn mỏi. Chúa Giêsu càng thêm tuổi, các tư tưởng về
cuộc thương khó của Người càng trở nên da diết hơn nơi tâm trí của Thánh
Giuse. Giờ đây, cuộc khổ nạn của Đấng Cứu Thế càng đến gần, thì nỗi buồn đau
của Thánh nhân cũng càng iga tăng. Thánh nhân tâm sự với hiền thê rất thánh
của Ngài:khi Ngài nhìn thấy Chúa Giêsu đang lớn lên, khi Ngài tưởng nghĩ đến
nhân tính vô cùng thánh thiện của Chúa đang phát triển kỳ diệu nhưng rồi phải
chịu cực hình kinh khiếp, thì nỗi đau đớn buồn thương trong lòng Ngài cũng



trỗi dậy mãnh liệt. Trước những nhận xét của Thánh Giuse, nỗi niềm đớn đau
của Đức Maria càng bội tăng hơn nữa. Nơi Mẹ Rất Thánh cũng như nơi Thánh
Giuse, tình yêu và đau khổ càng ngày càng trở nên mãnh liệt.

Thánh Giuse có lòng sùng kính lạ thường đối với thập giá. Với một thái độ
cung kính sâu xa, Thánh nhân thường chiêm ngắm cây thập giá nhỏ Chúa Giêsu
đã tự tay đóng lấy. Thỉnh thoảng, giữa đôi hàng nước mắt rưng rưng, Thánh
nhân áp chặt cây thập giá ấy vào lòng và hôn kính, vì Ngài coi đó là hình cụ để
hoàn tất công cuộc cứu độ nhân loại. Trước thập giá, Thánh nhân bộc lộ hết nỗi
niềm đắng cay và những tình cảm trong tâm hồn của Ngài, rồi kết thúc bằng
những lời thở than: “Ôi, kẻ nào sẽ là lý hình? Kẻ nào sẽ đóng cây thập giá để tử
hình Đấng Cứu Thế?” Khi Thánh Giuse thầm thĩ những lời ấy, tâm hồn Ngài đã
tan hoà giữa những hàng nước mắt.



CHƯƠNG 57: Sức Lực Của Thánh Giuse
Sa Sút

Ở nơi Thánh Giuse, sự đau đớn khi nghĩ đến các thống khổ Đấng Cứu Thế phải
chịu trong tương lai cũng như tình yêu Thiên Chúa nồng nàn của Ngài càng
ngày càng gia tăng, khiến sức lực phần xác của Thánh nhân bắt đầu bị ảnh hưởng
nghiêm trọng, và Ngài phải hết sức cố gắng mới có thể tiếp tục làm việc. Thánh
Giuse có vẻ mỏi mệt và kiệt sức. Giờ đây, Chúa Giêsu đã đến để quán xuyến
giúp đỡ dưỡng phụ của Người. Chúa đảm trách những công việc nặng nhọc và
làm cho các việc của Thánh Giuse trở nên thư thả hơn. Nguyên sự hiện diện của
Chúa Giêsu đã là một nguồn an ủi, giúp Thánh Giuse cảm thấy đủ sức để thực
hiện ít là những phần nhẹ nhàng. Những lời chân tình và cảm thông của Chúa
Giêsu không chỉ làm cho Thánh Giuse được dễ chịu, mà còn đốt lên trong Ngài
ngọn lửa tình yêu Thiên Chúa sốt nóng hơn.

Một dịp kia, đang lúc Chúa Giêsu mỏi mệt sau khi làm những công việc
nặng nhọc, Thánh Giuse đã đến và nói với Chúa: “Ôi Con rất yêu dấu của cha!
Bây giờ Con cật lực làm việc với những thanh gỗ này, nhưng rồi đến lúc người ta
sẽ cật lực tương tự như vậy để đóng một cây thập giá hầu kết liễu mạng sống của
Con.” Khi nói xong những lời ấy, Thánh Giuse hầu như ngất đi. Chúa Giêsu vội
vàng đỡ lấy nghĩa phụ. Chúa an ủi và nhắc cho Thánh Giuse nhớ rằng cần phải
tuân theo thánh ý Thiên Chúa trong mọi sự.



Khi nghe lời ấy, Thánh Giuse thở dài và kêu lên: “Phải, phải rồi, hỡi Giêsu
của cha! Ước chi mọi sự đều diễn ra như Thiên Chúa đã tiền định! Tuy nhiên,
tâm hồn cha không thể không cảm thất nát tan; vì thế, cha xin dâng lên Cha
Trên Trời tất cả nỗi đau thương này, cùng với toàn thể con người của cha. Cha
ước mong cùng được chết trên thập giá, nếu như thánh ý Người cũng muốn như
vậy.”

Thánh Giuse đã mất sức đến kiệt quệ. Ngài khổ tâm vì không còn sức lực để
lo liệu các nhu cầu cho Thánh Gia được nữa. Một lần kia, Thánh nhân trìu mến
tâm sự với Chúa Giêsu: “Ôi Con yêu dấu của cha, Thiên Chúa của cha! Giờ đây,
cha khổ tâm khi thấy Con phải lao nhọc vất vả, trong khi cha chẳng còn sức lực
để đỡ đần cho Con. Cha chỉ mong được một chút sức khỏe đủ để giúp đỡ và làm
vơi bớt phần nào những nhọc nhằn của Con. Tuy nhiên, cha cảm thấy quá yếu
nhược. Rõ ràng cha không còn xứng đáng được phục vụ Con như trước kia nữa.”
Và Thánh nhân không cầm được nước mắt.

Chúa Giêsu an ủi hiền phụ Giuse và nói rằng trong quá khứ, Thánh nhân lao
nhọc vất vả đã nhiều và đã phục vụ bằng tất cả khả năng của Ngài. Vì thế, giờ
đây, Ngài cứ thanh thản để nghỉ ngơi. Chúa Giêsu xin Thánh Giuse hãy vui vẻ
chấp nhận hoàn cảnh, vì thánh ý Thiên Chúa muống Ngài phải chịu tình trạng
yếu nhược như vậy. Được an ủi, Thánh Giuse đã vui lòng chấp nhận tình trạng
sức khỏe sa sút của Ngài. Tuy nhiên, sức mạnh tinh thần của Thánh nhân lại trở
nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Vì thế, Ngài đã thực hành mọi nhân đức đến mức
hoàn hảo và thăng tiến rất nhanh trên bình diện ân sủng và tình yêu Thiên
Chúa.

Tương tự, Đức Maria cũng an ủi và khích lệ vị hôn phu thánh đức. Mẹ cố
gắng làm những thức ăn bổ dưỡng cho Thánh Giuse, vì giờ đây, Ngài ăn uống
được rất ít. Thánh nhân đón nhận những thức bổ dưỡng ấy một cách vui vẻ,
nhưng Ngài thường dành lại một phần cho những người nghèo khó, những



người vẫn được Thánh nhân dành cho nhiều tình thương và cảm thông. Trước
kia, Thánh Giuse vẫn ước ao làm việc để có thể bố thí cho họ. Mặc dù giờ đây
không còn được như thế; tuy nhiên, Thánh nhân vẫn dành cho họ quà tặng là
những lời cầu nguyện. Ngài tăng bội những lời kinh để nài xin Thiên Chúa lo
liệu các nhu cầu cần thiết cho họ.

Thây mình càng ngày càng yếu nhược, không còn sức làm việc được nữa,
Thánh Giuse đã để taym suy gẫm nhiều về các ưu phẩm của Thiên Chúa. Ngài
khát vọng mãnh liệt muốn đuợc chết để có thể chiêm ngưỡng thánh nhan Thiên
Chúa. Thánh nhân thường hướng ánh mắt về trời và giữ nguyên như vậy suốt
nhiều giờ đồng hồ. Ngài mong ước công trình cứu độ nhân loại sớm đến ngày
hoàn thành, để nhờ đó, Ngài sẽ được tiếp nhận vào quê hương thiên quốc.

Thánh Giuse đọc các đoạn Thánh Kinh và các Thánh Vịnh của vua David
nói về lòng khát khao được chết. Thánh nhân đến gặp Đức Maria và cố làm cho
Mẹ hiểu Ngài rất khát mong nước trời: “Ôi hiền thê rất dấu yêu của tôi! Biết đến
ngày nào tôi mới được vào hưởng sự vui mừng của Thiên Chúa? Một khát vọng
nóng bỏng muốn ra đi đang sôi sục trong tâm hồn tôi! Dường như thời hạn lưu
đầy trần gian của tôi chẳng còn bao lâu nữa - và linh hồn tôi sẽ sớm được giải
thoát khỏi những xiềng xích của thân xác để tung cánh bay về nơi an nghỉ nơi
lòng tổ phụ Abraham. Và ở đó, tôi sẽ chờ cho đến ngày công cuộc cứu độ nhân
loại được hoàn thành, và nhờ đó, tôi sẽ được đưa vào tận hưởng những hoan lạc
bất tận của Thiên Chúa.

“Thực vậy, không những sức lực phần xác của tôi dường như đang suy giảm
rất nhanh, mà tôi còn cảm thấy trong mình một khát vọng nóng bỏng muốn
băng ra khỏi cuộc sống dương gian này. Tiếc nuối duy nhất của tôi là phải từ
biệt Đức Nữ, hiền thê dấu yêu của tôi, và Chúa Giêsu quý yêu, giữa những khổ
đau ê chề mà sau này Chúa Giêsu và Đức Nữ sẽ phải gánh chịu. Tuy nhiên, Cha
Trên Trời nhất định sẽ nâng đỡ và an ủi cho hai Mẹ Con. Tôi hy vọng sẽ sớm



gặp lại cả hai Đấng sau khi Chúa Cứu Thế, qua cuộc tử nạn, sẽ mở cửa thiên
đàng và cho chúng ta được vào quê hương diễm phúc.”

Thực vậy, tuy đã biết cuộc đời trần gian của Thánh Giuse sắp đến ngày chấm
dứt, nhưng Đức Maria hoàn toàn vâng theo thánh ý Thiên Chúa và không tỏ ra
một chút chán nản nào. Đức Maria chỉ thổ lộ cho Thánh Giuse biết những cảm
xúc buồn vui của Mẹ, và ngay cả trong việc này, Mẹ cũng làm hết sức tế nhị.

Thánh Giuse cảm thấy rõ ràng ngày ra đi của Ngài đã cận kề; và vì vậy, Ngài
rất nhiệt thành thực hành nhân đức. Thánh nhân xin Chúa Cứu Thế thường
xuyên nói về thiên đàng cũng như các mầu nhiệm liên quan đến cuộc sống, cuộc
thương khó và tử nạn của Chúa Cứu Thế cho Ngài nghe, bởi vì Thánh nhân nói:
“Đến khi ấy, cha chẳng còn được nhìn thấy Con, mà cũng không được nghe
những lời thần linh của Con. Vì thế, cha xin Con hãy cho cha được hoan hưởng
sự hiện diện của Con bên cạnh cha, trong lớp áo thân xác hay chết này.”

Để an ủi Thánh Giuse, hiền phục của Người, Chúa Giêsu thường nói về các
mầu nhiệm liên quan đến Thiên Chúa Làm Người, về các ưu phẩm và các điều
thiện hảo của Thiên Chúa, và về vinh quang thiên đàng. Tất cả những điều ấy đã
làm tăng thêm khát vọng của Thánh Giuse muốn thoát khỏi cuộc đời này để tận
hưởng hạnh phúc diện kiến Thiên Chúa vô cùng.

Một lần kia, Thánh Giuse quay nhìn Chúa Giêsu và nói: “Hỡi Đấng Cứu Độ
rất khả ái của cha! Linh hồn cha khát khao được thoát khỏi xiềng xích thể xác
này để được vào hưởng kiến Thiên Chúa diện đối diện! Những lời Con nói về
các sự trên trời đã đem lại cho cha một niềm vui chan chứa, đến độ linh hồn cha
gần như sắp lìa khỏi thân xác, thế thì khi cha thực sự ra khỏi trần gian này,
không biết niềm vui được vào hưởng sự vui mừng của Thiên Chúa sẽ còn lớn lao
như thế nào nữa? Tuy nhiên, sự an ủi của cha đã biến thành cay đắng khi cha
nghĩ rằng không ai có thể mở được cửa thiên đàng, ngoại trừ một mình Con -
qua cuộc sống, cuộc thương khó và tử nạn cứu độ của Con.



“Ôi, điều ấy đâm thấu linh hồn cha và làm cha âu sầu đau đớn! Ơn giải thoát
của chúng ta sẽ được trả bằng một giá đắt đỏ chừng nào! Ôi, Đấng Cứu Độ yêu
dấu của cha! Tâm hồn cha nát tan khi nghĩ rằng chúng ta chỉ có thể được hưởng
kiến Thiên Chúa bằng cái giá đau khổ và cái chết tang thương của Con! Cha
muốn thực hiện một chút gì đó đền tạ tình yêu vô cùng của Con. Cha muốn đền
tạ sự vong ân của vô số người không biết trân trọng tặng ân vô giá và tình yêu
quá bao la này.”

Trong lúc càng ngày càng bị nỗi đớn đau và tình yêu làm cho hao mòn,
Thánh Giuse thường lặp đi lặp lại những lời như thế với Chúa Giêsu. Khi tình
yêu nồng cháy chan chứa trong tâm hồn, Thánh Giuse chiêm ngắm Đấng Cứu
Thế và vô cùng sung sướng vì nhận ra ở nơi Người các ưu phẩm tuyệt vời, đến
độ linh hồn Ngài dường như được đắm chìm trong hân hoan. Tuy nhiên, vì lúc
nào Thánh nhân cũng nhớ đến các đau khổ và cái chết của Chúa Cứu Thế, nên
niềm vui của Ngài bị tiêu tan, và Thánh nhân cứ lặp đi lặp lại lời này: “Ôi Chúa
Giêsu, Đấng Cứu Độ của cha! Ở nơi Con, nào là vẻ hiền từ, nét diễm lệ và sự
khôn ngoan, nào là tri thức và lòng nhân lành vô biên! Thế nhưng những điều
rất mực vinh hiển ấy rồi sẽ bị tàn đãi, bị khinh khi và nhục mạ!” Thánh Giuse
thực sự đã bị kiết quệ vì lòng Ngài lúc nào cũng bị các suy tư ấy chiếm đoạt.
Đấng Cứu Thế biết ơn đón nhận tâm tình của Thánh Giuse, và tỏ cho Ngài thấy
những biểu hiệu rõ ràng về điều ấy.

Bất chấp bệnh trạng, Thánh Giuse vẫn không bao giờ bớt xén các giờ cầu
nguyện thường lệ. Ngược lại, Thánh nhân còn tăng thêm. Vì lợi ích các linh hồn,
Ngài đã qùi gối suốt nhiều giờ, khẩn nài Cha Trên Trời cho mọi người biết tin
nhận Đấng Cứu Thế khi Người đển tỏ mình cho thế gian qua cuộc đời rao giảng.
Điều ấy đã được tỏ cho Thánh Giuse biết qua một mặc khải thần linh.

Thánh Giuse thường dâng lên Cha Trên Trời những lời cầu nguyện sốt sắng:
“Ôi những người được nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa thật sự diễm phúc biết



bao!” Thánh nhân đã nói với Đức Maria: “Hỡi hiền thê yêu quý của tôi! Thật là
một đặc ân phi thường khi Đức Nữ được nghe lời Chúa Giêsu của chúng ta rao
giảng. Mặc dù Đức Nữ thực sự phải chịu rất nhiều đắng đót khi nhìn thấy những
đau đớn khủng khiếp, những chống đối và bách hại mà Chúa Giêsu sẽ phải chịu;
tuy nhiên, những lời thần linh của Người sẽ làm cho Đức Nữ được mạnh sức. Tôi
vui mừng cho số phận diễm púc của Đức Nữ, khi Đức Nữ được chịu đau khổ vì
tình yêu Chúa Giêsu, và tôi vui mừng vì niềm vui Đức Nữ sẽ được hưởng nhờ
các cuộc thăm viếng của Người. Tôi tin chắc Chúa Giêsu sẽ an ủi Đức Nữ giữa
muôn vàn khổ đau mà Đức Nữ, một người mẹ đầy yêu thương, sẽ cảm nghiệm
trước những đau khổ và nhọc nhằn Chúa Giêsu phải trải qua để mưu ơn cải
thiện cho toàn nhân loại.”

Nhờ các lời thánh thiện ấy, ngọn lửa tình yêu một lần nữa lại bùng lên dữ dội
trong tâm hồn Thánh Giuse. Ngài thường được tình yêu chiếm đoạt đến nỗi
ngất đi và càng ngày càng yếu sức..

Đức Maria dọn các thức bổ dưỡng để Thánh Giuse hồi phục sức khỏe, và
Thánh nhân rất biết ơn khi đón nhận các thức ấy, Ngài ngợi khen và cảm tạ
Thiên Chúa đã bạn cho Ngài quá nhiều ơn thánh và phúc lành.



CHƯƠNG 58: Những Ngày Sau Hết Của
Thánh Giuse Tại Xưởng Mộc

Mặc dù rất yếu nhược, nhưng Thánh Giuse vẫn đến xưởng mộc cùng với Chúa
Giêsu. Thánh nhân thường nói với Chúa Giêsu; “Hỡi Con, Đấng Cứu Độ yêu
dấu của cha! Xin cho cha được ở bên Con. Cha biết cha chỉ còn sống trên dương
gian này một thời gian ngắn ngủi nữa thôi, nên cha muốn tận hưởng sự hiện diện
của Con trong khi còn đang sống, vì cha sẽ chẳng còn được nhìn thấy Con nữa
cho đến ngày Con vinh hiển vào Ngục Tổ Tông để giải thoát linh hồn cha, linh
hồn các Tổ Phụ và những người công chính.” Chúa Giêsu xác nhận với hiền phụ
rằng Người đã cảm nghiệm niềm vui khi làm việc chung với Thánh nhân tại
xưởng mộc nhỏ bé này.

Ma quỷ độc dữ, kẻ luôn căm hờn Thánh Giuse và Đấng Cứu Thế, không thể
chịu nổi ảnh hưởng từ một nguồn sáng rực rỡ do một cuộc sống nhân đức và
thánh thiện tuyệt vời như thế. Hắn dở trò xui xiểm nhiều người, kể cả những
người vốn có thiện cảm với Thánh Giuse. Giờ đây, mượn cớ cảm thông với
Thánh nhân, họ quyết tâm vu cáo Đấng Cứu Thế. Vào thời điểm ấy, Chúa Giêsu
đã đủ lớn để đảm trách sinh kế cho bản thân và cha mẹ, nhưng Người vẫn để
Thánh Giuse tiếp tục đến xưởng mộc làm các việc tương đối nặng nhọc và vất
vả, mặc dù Thánh nhân đã yếu nhược và sa sút về sức khỏe. Những người kia
trách cứ Chúa Cứu Thế không biết tự trọng khi để thân phụ già yếu và bệnh tật



phải kiệt lực, trong khi đúng ra phải cảm thương và đảm trách mọi gánh nặng, vì
Chúa đang thời trai trẻ và khỏe mạnh.

Những lời chỉ trích ấy tựa như muôn vàn vết thương làm nhức nhối tâm hồn
Thánh Giuse; vì không thể tiết lộ điều bí nhiệm cho những người kia, và do đó,
Ngài đành phải cúi đầu để Chúa Giêsu phải chịu xỉ nhục. Chúa Cứu Thế thinh
lặng lắng nghe, và cung cách điềm tĩnh của Người lẽ ra đã làm cho tâm hồn các
kẻ ấy tràn đầy lửa mến. Tuy nhiên, họ đã ra cứng lòng vì bị quỷ dữ xui xiểm nên
không dễ dàng bị xúc động. Dù vậy, họ không thể không thán phục đức hiền từ
và nhẫn nhục của Chúa Giêsu khi chứng kiến Người nín lặng chịu đựng mọi sự
một cách điềm tĩnh.

Một số người còn bị khích động đến mức cuồng nộ. Họ kéo đến xưởng mộc
với ý định lăng nhục Chúa Giêsu hơn nữa. Nhưng khi đến nơi, vì nhìn thấy nét
khả ái và hiền từ của Chúa Cứu Thế, nên họ không thể mặc sức nổi điên như đã
định trước. Chúa tiếp đón họ một cách thân ái và chân tình, khiến họ lúng túng
và không thể thốt ra những lời vu khống. Cũng có những lần Chúa Giêsu ở nhà
để cầu nguyện với Cha Trên Trời, trong khi Thánh Giuse một mình đến xưởng
mộc. Những người kia mặc sức ra vẻ quan tâm và cảm thông với Thánh nhân để
rồi chê trách Thánh Tử Giêsu của Ngài.

Họ bảo Thánh Giuse không biết nuôi dạy Con, để Con ra ương ái khườn
khĩnh, rồi đây Ngài sẽ phải trả lẽ trước mặt Thiên Chúa vì đã để Con Ngài lười
lĩnh và sống vô tích sự; hơn nữa, thật đáng hổ thẹn khi thấy một thanh niên sức
vóc mạnh mà lại ru rú trong nhà, không chịu làm lụng gì cả. Sau cùng, họ rỉ rón
với Thánh Giuse: “Ông xem nó bỏ mặc ông một mình đầu tắt mặt tối như thế
đấy, có quan tâm gì đến ông đâu, có nghĩ gì đến ông đâu.”

Những lời phỉ báng độc địa ấy đã gây đau đớn vô cùng cho tâm hồn Thánh
Giuse, nhưng đáp lại, Thánh nhân chỉ xin họ đừng nói năng như thế, vì như vậy
là xúc phạm đến Thiên Chúa. Ngoài ra, Thánh nhân còn nói rằng họ không biết



gì đến sứ mạng đích thực của Con Ngài. Những người này liền mỉa mai và chế
giễu: “Ồ, phải đấy, đúng đấy! Trong lúc đó thì mọi công việc đổ xuống đầu ông,
còn nó thì cứ thoải mái rỗi hơi!”

Những lời vu khống cay độc do số người bị ma quỷ xui xiểm kia thốt ra có
thể khiến những người điềm tĩnh nhất cũng phải bất nhẫn. Thế mà Thánh Giuse
vẫn không tỏ ra một chút bất nhẫn hoặc thất vọng. Thánh nhân đón nhận mọi
sự một cách điềm tĩnh vì lòng mến Chúa Giêsu, vì Ngài biết Chúa Cứu Thế sẽ
phải chịu đau khổ để cứu độ nhân loại. Các cơ hội này đã giúp Thánh Giuse nhìn
thấy trước những đau khổ và bách hại đang chờ đón Đấng Cứu Thế dấu yêu của
Ngài trong tương lai, và làm cho Thánh nhân càng đau buồn hơn nữa.

Một đôi khi Thánh Giuse đã đến gặp Đức Maria và kể cho hiền thê của Ngài
nghe những điều đã xảy ra: “Hỡi hiền thê của tôi! Giờ đây, tôi dành cho Đức Nữ
một niềm cảm thương trong tâm hồn tôi! Nếu như những lời nhận định sơ sài
chống báng Chúa Giêsu yêu dấu của chúng ta mà tôi vừa nghe thấy đã làm tôi
đau đớn quá đỗi, đến độ linh hồn sắp lìa khỏi xác, thế thì hỡi hiền thê yêu dấu,
Đức Nữ sẽ phải thế nào khi nghe những lời nhục mạ chống lại Người Con Thiên
Chúa của Đức Nữ, và khi nhìn thấy Người âu sầu khổ não, bị chống đối tứ bề, bị
xỉ nhục và bị bách hại? Ôi, tâm hồn Đức Nữ sẽ phải chịu đựng những gì! Tâm
hồn Đức Nữ sẽ chịu đựng những khổ thống nào! Giờ đây, tôi thực lòng cảm
thương cho Đức Nữ! Thực vậy, giả như có thể ngăn được những khốn khổ và đau
thương, những khốn đốn và cự hình bằng cách hy sinh mạng sống của tôi, bằng
cách đổ hết máu của tôi, thì quả thật, tôi rất vui mừng chấp nhận như vậy!”

Mẹ Thiên Chúa lắng nghe tất cả những lời của Thánh Giuse và tâm hồn Mẹ
tràn ngập đắng cay vì những đau thương đang chờ đợi Người Con dấu yêu của
Mẹ. Đức Maria chịu khổ đau hơn Thánh Giuse rất nhiều; tuy nhiên, Mẹ vẫn tìm
cách an ủi Thánh nhân. Đức Maria tỏ ra cảm thông bằng cách tận tình phục vụ
và nói cho Thánh Giuse về vinh quang Chúa Giêsu sẽ đón nhận sau khi vượt qua



cuộc thương khó, và lợi ích muôn vàn linh sinh sẽ được hưởng nhò vì lời giáo
huấn và gương lành của Chúa.

Thỉnh thoảng, Thánh Giuse ra khỏi nhà để mua một số thực phẩm cần thiết.
Nhiều người nhận ra dáng vẻ gầy guộc và yếu nhược của Ngài, họ hỏi thăm tại
sao Ngài phả ra thê thảm như vậy. Thánh Giuse đáp lại ngắn gọn là Ngài chỉ cảm
thấy sức khỏe có phần giảm sút. Tuy nhiên, những người kia liền vu cáo Chúa
Giêsu và Đức Maria đã không chịu lo lắng cho Ngài ăn uống đầy đủ. Thánh
Giuse cảm thấy choáng váng trước những nhận định ấy và xin họ đừng nói xúc
phạm như vậy nữa, vì Đức Maria và Chúa Giêsu thực sự vô tội, và chính nhờ hai
Đấng mà Ngài đã được nhận lãnh mọi phúc lành.

Thánh nhân nói với họ: “Các người nên biết hiền thê của tôi và Con tôi đã
chăm sóc tất cả các nhu cầu cho tôi, và còn hơn thế nữa rất nhiều. Hai Đấng đã
quan tâm đến tôi không thể tưởng tượng được; vì thế, xin các người đừng nói
những lời báng bổ ấy trước mặt tôi nữa, bởi vì như thế là các người chỉ làm tổn
thương tâm hồn của tôi mà thôi. Nếu như Thiên Chúa thực sự muốn tôi sống
trong tình trạng này, thì tại sao các người lại đành tâm trách móc hai Đấng đã
chăm sóc và quan tâm đến tôi trong mọi sự?”

Nghe những lời của Thánh Giuse, một số kẻ đâm ra chưng hửng, nhưng một
số khác lại trở nên cứng lòng hơn trước và chế nhạo những lời của Thánh nhân.
Những kẻ này cho rằng Thánh Giuse đã bị tình cảm thê tử che mắt nên không
nhìn thấy gì, đang khi tình trạng sức khỏe của mình sa sút rõ ràng là do thiếu sự
quan tâm của vợ con. Thánh Giuse trả lời cho họ: “Quả thật, nhờ Con tôi và hiền
thê của tôi mà tôi đã nhận được mọi chăm sóc chu đáo và mọi phúc lành. Hai
Đấng ấy là tất cả niềm an ủi và sự nâng đỡ cho tôi. Nếu không chịu dẹp bỏ các
luận điệu của các người đi, các người thật sự đã quá sai lầm.” Sau đó, Thánh
Giuse cúi đầu, bỏ mặc họ mà đi.

Chúa Giêsu và Đức Maria vẫn chờ đợi để được an ủi Thánh Giuse khi Ngài



buồn bã trở về. Hai Đấng khích lệ Thánh nhân hãy kiên cường chịu đựng. Cũng
chỉ vì những quấy nhiễu thường xuyên ấy, nên trong thời gian này, Thánh Giuse
quyết định sẽ ít để những người ấy gặp Ngài, và nếu cần, Ngài còn hy sinh cả
niềm vui được sống bên Chúa Giêsu tại xưởng mộc nữa. Như thế, những con
người ác tâm kia sẽ không có cơ hội thốt ra những lời vu khống. Mặc dù việc từ
khước niềm an ủi được sống bên Chúa Giêsu tại xưởng mộc thực sự rất đau đớn
và buồn khổ cho Thánh Giuse, nhưng nỗi sợ Thiên Chúa sẽ bị xúc phạm đã giúp
Thánh Giuse chấp nhận điều ấy một cách nhẫn nại. Thánh nhân quyết định ẩn
mặt để cầu nguyện với Cha Trên Trời, hoặc đi đàm đạo với hiền thê của Ngài.
Chúa Giêsu thường đến nơi ấy để nói cho Thánh Giuse và Mẹ Người về các mầu
nhiệm Thiên Chúa.

Trong thời gian này, những khi Đức Maria lo chuẩn bị các bữa ăn bổ dưỡng
cho Thánh Giuse, thì Thánh nhân lui vào gian phòng nhỏ, nơi mầu nhiệm Con
Thiên Chúa Nhập Thể đã diễn ra. Trong khi suy ngắm mầu nhiệm siêu vời ấy,
Thánh nhân thường dàn dụa nước mắt và ngất trí suốt nhiều giờ trong một tình
trạng cầu nguyện cao siêu. Mỗi khi nhìn thấy thế, Đức Maria thương không đến
gần kẻo khiến Thánh Giuse bị mất sự an ủi ấy. Mẹ Rất Thánh vui mừng khi thấy
lương quân của mình được Thiên Chúa yêu thương và Mẹ đã cảm tạ Thiên Chúa
về điều ấy. Thánh Giuse nhận ra tất cả hạnh phúc của Ngài tập trung tại gian
phòng nhỏ này. Thánh nhân cảm nghiệm những ngọn lửa bừng nóng mãnh liệt
của tình yêu hoàn hảo đối với Thiên Chúa đã được đốt lên trong Ngài tại đây,
hơn bất cứ một nơi nào khác. Vì thế, Ngài rất thích dành nhiều thời giờ để đến
đây, và dường như không thể nào kéo Ngài ra khỏi. Và Thánh nhân cũng không
bao giờ chịu bỏ đi, nếu như Ngài không nhận thấy sự hiện diện lâu hơn của Ngài
tại gian phòng này sẽ làm phiền Đức Maria.

Mỗi khi Đức Maria muốn trở về gian phòng nhỏ của Mẹ để cầu nguyện và
tâm giao thân mật với Thiên Chúa, Thánh Giuse liền ra khỏi để dành chỗ ấy lại



cho Đức Maria và không làm phiền giờ cầu nguyện của Mẹ. Thánh nhân lui về
gian phòng nhỏ bé của riêng Ngài để cầu nguyện trong khi Đức Maria cũng cầu
nguyện. Nhờ hành vi ấy, trong tâm trí, Thánh Giuse được đặc ân nhìn thấy hiền
thê của Ngài được bao phủ trong ánh sáng khi cầu nguyện. Điều ấy làm Thánh
nhân vui mừng và Ngài đã sốt sắng cảm tạ Thiên Chúa.

Nhiều khi Chúa Cứu Thế một mình đến xưởng mộc làm việc để mưu sinh
cho Mẹ Rất Thánh và Thánh Giuse. Có những người đến ghé thăm và thấy Chúa
giờ đây vất vả một mình, họ đã ca ngợi Người, mặc dù có thể trước kia họ đã gây
ưu phiền cho Chúa. Khát vọng được chiêm ngưỡng Chúa Giêsu và nhận lãnh sự
an ủi từ ánh nhìn của Người đã khiến họ trở lại nơi này, bất chất những gì đã xảy
ra trước kia.

Những hoạt động kỳ diệu Chúa Cứu Thế thực hiện nơi tâm hồn những
người ghé đến xưởng mộc đã được mô tả đầy đủ trong bản văn tường thuật về
đời sống nột tâm của Chúa. Vì nhận thức về hoạt động ấy, nên Thánh Giuse vô
cùng hạnh phúc. Khi gặp Thánh Tử Giêsu, Thánh Giuse thường hỏi han về
những chuyện đã xảy ra tại xưởng mộc, vì Ngài sợ Chúa lại bị những con người
ác tâm nhũng nhiễu.

Là một hiếu tử luôn vâng phục, Chúa Giêsu đã kể cho Thánh Giuse mọi
điều, chủ ý để an ủi Ngài. Thánh Giuse đã xin lỗi Chúa Cứu Thế vì Ngài đã quá
hiếu sự. Thánh nhân nói: “Hỡi Thánh Tử rất yêu dấu của cha! Xin Con tha thứ
cho cha đã đường đột hỏi han về những điều đã xảy ra. Thực ra lúc nào cha cũng
lo lắng Con lại bị lăng mạ vì một số người bị kẻ thù chung xui xiểm. Thực vậy,
tâm hồn cha lúc nào cũng ưu tư về điều ấy, bởi vì Con chính là đối tượng của
trọn vẹn tình yêu và mọi tâm tưởng của cha. Vì thế, cha được an ủi rất nhiều khi
biết người ta cũng yêu mến và ước muốn được nhìn thấy Con.” Chúa Cứu Thế
vui vẻ lắng nghe những lời của Thánh Giuse; rồi cho biết Người yêu mến và cầu



bầu cùng Cha Trên Trời cho Thánh nhân, để Cha Trên Trời ban thêm cho
Thánh nhân các phúc lành và các ơn soi sáng hơn nữa.



CHƯƠNG 59: Những Cơn Đau Đớn Kinh
Khủng Và Đức Nhẫn Nhục Của Thánh

Giuse

Thánh Giuse mỗi ngày một yếu nhược hơn, Ngài không còn thèm khát và cũng
chẳng còn muốn ăn bầt cứ gì nữa. Chỉ có thức bổ dưỡng thiêng liêng do lời cầu
nguyện và những giáo huấn của Chúa Cứu Thế mới làm cho Thánh nhân no
thỏa được mà thôi. Chúa Giêsu liệu cách thuyết phục hiền phụ dùng chút ít của
ăn, còn Đức Maria thì dọn những món đúng khẩu vị của Ngài. Chúa Giêsu còn
đổ thêm ân sủng và phúc lành của Người vào đó nữa. Thánh Giuse liền hưởng
dùng, nhưng chỉ dùng vừa đủ để cầm hơi mà thôi.

Một đêm kia, Thánh Giuse đau đớn quá sức. Thánh nhân chịu đựng những
cơn đau với một sức nhẫn nại vô địch và dâng lên Thiên Chúa để đền bồi tội lỗi
bản thân - ít ra là theo cách nghĩ của Ngài - chứ kỳ thực, Thánh Giuse không bao
giờ phạm bất kỳ một tội lỗi nào. Vì không muốn quấy rầy Đức Maria, càng
không muốn làm phiền Chúa Cứu Thế, nên Thánh Giuse đã chấp nhận đau đớn
trong tinh thần hoàn toàn tín thác, phó mặc cho Thiên Chúa đoái thương lo liệu.

Trong tâm trí, Mẹ Thiên Chúa đã nhìn thấy tất cả những gì đang diễn ra, và
Mẹ cầu nguyện thật nhiều cho vị phu quân thánh đức. Mẹ van nài Thiên Chúa
nâng đỡ và ban cho Thánh nhân sức mạnh cần thiết để chấp nhận đau khổ với
tinh thần phó thác, ngõ hầu sắm được công phúc trọng đại. Đức Maria chờ đợi,



và Thiên Chúa đã tỏ dấu muốn Mẹ đến với Thánh Giuse, và Mẹ đã lập tức đến
an ủi và lo liệu thuốc thang cho Ngài trong cơn đau đớn. Từ gian phòng của
mình, Chúa Giêsu cùng với Mẹ Maria đến thăm dưỡng phụ Giuse. Vừa nhìn
thấy hai Đấng, Thánh nhân giơ đôi tay lên trời và cảm tạ Cha Trên Trời đã sớm
ban an ủi bằng cách sai hai Đấng An Ủi Tuyệt Vời đến với Ngài. Nhìn về Chúa
Giêsu, Thánh Giuse tỏ cho Người một cử chỉ yêu mến rất tha thiết; sau đó,
Thánh nhân gọi tên Đức Maria, người bạn đời thánh khiết của Ngài. Cơn đau
đớn của Thánh Giuse khi ấy liền được giảm bớt.

Với tấm lòng ân cần chăm sóc, Đức Maria đem hơ nóng những miếng vải và
dùng như một liệu pháp để làm giảm đau cho Thánh Giuse. Đức Maria đã thể
hiện lòng cảm thương thắm thiết dành cho vị hôn phu thánh đức, và hỏi Ngài
xem Mẹ có thể làm được những gì để giảm bớt cơn đau cho Ngài. Thánh Giuse
mãn nguyện đáp rằng chính sự hiện diện của Chúa Giêsu và Mẹ Rất Thánh là tất
cả những gì Ngài cần để được an ủi. Thánh nhân không dám yêu cầu hai Đấng
lưu lại, mặc dù Ngài biết sau khi hai Đấng đi khỏi, cơn đau sẽ trầm trọng hơn, và
như thế linh hồn Ngài chẳng khác nào như đã lìa xác. Tuy nhiên, Thánh nhân
phó thác hoàn toàn cho sự an bài của Thiên Chúa, và tự nhủ: “Nếu Thiên Chúa
muốn tôi được an ủi, Người sẽ định cho Con Chí Thánh và Mẹ Rất Thánh
không rời khỏi tôi. Còn nếu thánh ý Thiên Chúa muốn tôi phải chịu đau đớn và
phiền não, Người sẽ để hai Đấng bỏ đi. Ôi Thiên Chúa của con! Con xin vui lòng
vâng theo thánh ý của Chúa!”

Lúc này, Đức Maria và Chúa Giêsu vẫn ở lại bên Thánh Giuse cho đến khi
cơn đau của Ngài dịu hẳn. Sau đó, hai Đấng mới đi khỏi, còn Thánh Giuse thì
thiếp vào giấc ngủ. Lúc ấy, thiên thần Chúa đến nói chuyện và thông báo cho
Thánh nhân biết sứ điệp Thiên Chúa là giờ chết của Ngài đã gần kế; và vì thế,
Ngài nên dọn mình bằng cách nhiệt tâm thực hành nhân đức để lập công phúc.
Ngoài ra, Thánh Giuse còn được biết Thiên Chúa sẽ thử thách Ngài bằng một



cơn bệnh, với những đau đớn rất kinh hồn. 92 Thiên thần khích lệ Thánh Giuse
hãy kiên tâm và bảo đảm Thánh nhân sẽ làm cho Thiên Chúa thỏa nguyện nhờ
sự nhẫn nại và phó thác trong cơn thử thách. Khi ấy, Thánh Giuse chợt tỉnh giấc.
Ngài hoàn toàn suy phục thánh ý Thiên Chúa và tận hiến bản thân cho Người,
đồng thời tuyên bố sẵn sàng đón nhận mọi sự Thiên Chúa gửi đến. Thánh nhân
cũng cảm tạ Thiên Chúa đã cho Ngài biết sứ điệp ấy và khẩn cầu ơn phù trợ
trong cơn đau khổ.

Liền khi ấy, Đức Maria trở lại với Thánh Giuse. Thánh nhân ngồi dậy và kể
cho Đức Maria mọi sự, để Mẹ Rất Thánh cầu nguyện và khẩn xin cho Ngài biết
kiên trung và cộng tác với ơn phù trợ của Chúa. Đức Maria cho biết Mẹ rất sẵn
lòng chịu đau khổ thay cho Ngài, nếu như điều đó đẹp lòng Cha Trên Trời.
Thánh Giuse không bằng lòng với điều ấy. Ngài chỉ muốn một mình gánh chịu
đau khổ, vì muốn phần nào noi gương Đấng Cứu Độ, Đấng sẽ chịu vô vàn tang
thương dữ dằn.

Những cơn đau khủng khiếp trong lòng ruột Thánh Giuse lúc này đang
ngấu nghiến Ngài. Thỉnh thoảng, Thánh nhân bị ngất đi, một phần vì cơn đau,
một phần vì tình yêu Thiên Chúa đang bừng cháy trong Ngài. Nhịp tim của
Thánh Giuse đập rất nhanh, nhưng dịu lại đôi chút mỗi khi có sự hiện diện của
Chúa Giêsu, đối tượng tuyệt vời của trọn khối tình yêu của Ngài. Mỗi khi được
Chúa Giêsu đến bên cạnh và cầm tay, Thánh Giuse cảm thấy hoàn toàn thư thái
và được ngất trí. Trong khoảng thời gian ấy, Thánh nhân không cảm thấy đau
đớn, nhưng được hoan hưởng những niềm vui thiên đàng.

Mặc dù Thánh Giuse muốn được giải thoát khỏi những ràng buộc của thân
xác, nhưng khi nghĩ đến việc phải từ biệt Chúa Giêsu và Đức Maria là Ngài cảm
thấy hết sức đau lòng. Qua cơn bệnh rất đau đớn này, 93 Thiên Chúa đã giải gỡ
Thánh Giuse khỏi mọi quyến luyến trần thế. Ngay cả tình yêu của Thánh nhân
dành cho Chúa Giêsu và Đức Maria, mặc dù linh thánh và tương đối hoàn thiện,



cũng được thanh luyện, vì tình yêu ấy vẫn còn pha lẫn những yếu tố kiếm tìm tự
thỏa.

Tình yêu Thánh Giuse đối với Chúa Giêsu và Đức Maria rất chân thành,
chính trực và thanh khiết, nhưng vẫn con pha lẫn với sự tự thỏa và niềm vui
được sống bên cạnh những người thân yêu khả ái. Qua cơn bệnh này, Thánh
nhân đã vui lòng chấp nhận cuộc chia lìa với hai Đấng mà không buồn phiền,
nhưng hân hoan và sẵn lòng hy sinh sự thỏa mãn cá nhân để làm trọn thánh ý
Cha Trên Trời. Thực vậy, trong quá khứ, mỗi khi chiêm ngắm Chúa Giêsu và
Đức Maria, Thánh Giuse thường than vắn thở dài vì nghĩ đến rốt cuộc sẽ có
ngày phải xa cách hai Đấng. Tuy nhiên, giờ đây, Thánh Giuse đã được thanh
thản trọn vẹn.

Mỗi khi nhìn thấy Chúa Giêsu và Đức Maria, Thánh Giuse thường thầm
nhủ: “Hỡi Con yêu dấu của cha! Hỡi hiền thê yêu quý của tôi! Giờ đây, tôi đợi
chờ ngày hạnh phúc tôi được sống bên Mẹ và Con trong nhà Cha Trên Trời!”
Thánh Giuse rất ước mong cho mau đến giờ được về chốn vĩnh hằng, và Ngài
giục lòng để quảng đại đón nhận những đau khổ. Lúc này, cơn đau đớn đã lên
đến giai đoạn tộ cùng và thường xảy ra vào ban đêm, lúc Mẹ Rất Thánh và Chúa
Giêsu đang nghỉ ngơi. Thỉnh thoảng, Đức Maria đã kịp thời đến với Thánh
Giuse, nhưng cũng có những lúc Thiên Chúa không cho Mẹ biết gì tình trạng
của Thánh nhân, và đó là những lúc Thiên Chúa muốn thử thách Thánh Giuse
qua việc bỏ mặc Ngài trong nỗi cô đơn, giữa những đau khổ mà không được trợ
giúp.

Thực sự Thánh Giuse đã chịu rất nhiều đau đớn, và qua đó, Ngài cũng lập
được rất nhiều công phúc. Thực ra Thánh nhân có thể gọi Đức Maria đến rất dễ
dàng; tuy nhiên, Ngài lại không làm như thề. Ngài thích đợi cho tới khi Thiên
Chúa soi động cho Mẹ Rất Thánh. Với niềm tin tuyệt đối vào Thiên Chúa,
Thánh Giuse thầm nghĩ: “Ôi Thiên Chúa của con! Nếu như Chúa muốn con



nhẫn nại và thầm lặng chấp nhận đau khổ, thì con xin vui lòng vâng theo. Chỉ
xin Chúa ban thêm ơn thánh phù trợ, vì tự mình con, con không thể làm gì
được.” Chìm ngập giữa thương đau, Thánh Giuse hướng tư tưởng của Ngài về
những đau đớn tương lai của Đấng Cứu Thế, và hiến dâng đau khổ của bản thân
lên Thiên Chúa.

Lúc ấy, Thiên Chúa muốn tỏ cho Đức Maria biết những đau đớn đang làm
tội tình vị phu quân của Mẹ, và Mẹ đã mau mắn đến thăm Ngài. Đức Maria nhìn
thấy Thánh Giuse đang trong bất động và vô cùng đau đớn. Mẹ an ủi và áp cho
Ngài những mảnh vải sưởi ấm, đồng thời khẩn cầu Cha Trên Trời cho Ngài, cho
đến khi Mẹ xin cho Ngài được bớt đau đớn và được an ủi.

Đức Maria hỏi Thánh Giuse tại sao Ngài lại không lên tiếng gọi Mẹ đến
giúp, và Thánh nhân đã trả lời: “Hỡi hiền thê của tôi! Xin đừng ngạc nhiên về
điều ấy, bởi vì tôi tin rằng khi Thiên Chúa muốn cho tôi được bớt đau đớn và
được an ủi, thì chính Người sẽ tỏ cho Đức Nữ biết bệnh trạng của tôi và Đức Nữ
sẽ đến để yêu thương nâng đỡ tôi. Vì thế, tôi phó thác trọn vẹn cho thánh ý
Thiên Chúa và sự an bài của Người. Nếu Thiên Chúa muốn ban an ủi cho tôi, tôi
xin đón nhận; còn nếu Người muốn để tôi quằn quại giữa đau thương, tôi cũng
sẽ bằng lòng. Vì như thế, tôi sẽ tuân hợp thánh ý của Người.”

Đức Maria được an ủi vì những tâm tình của Thánh Giuse, và Mẹ cảm tạ
Thiên Chúa về điều ấy. Mẹ chia sẻ với Thánh nhân về lòng nhân lành, sự ân cần
và những hoạt động kỳ diệu của Thiên Chúa. Thế là ngọn lửa tình yêu Thiên
Chúa nơi tâm hồn Thánh Giuse càng bừng nóng hơn nữa; hai má của Thánh
nhân trở nên đỏ hồng, và Ngài reo lên: “Ôi Thiên Chúa của con! Chúa tuyệt vời
nhường bao trong những hoạt động của Chúa! Lòng nhân lành của Chúa thật
quá bao la! Con biết làm gì để thỏa lòng Chúa, để đáp tình yêu và lòng quảng đãi
của Chúa? Thực vậy, qua những cơn đau đớn này, Chúa đã đẩy con vào chỗ cùng
khốn, nhưng Chúa lại ban ơn để giúp con nên mạnh mẽ!



“Chúa đã ban cho con niềm an ủi qua hiền thê thánh thiện và qua Chúa
Giêsu yêu quý của con! Xin hãy tăng thêm những đau khổ cho con nếu như điều
ấy đẹp lòng Chúa, con xin sẵn lòng chấp nhận; chỉ xin Chúa ban tràn đầy ân
sủng cho con biết chấp nhận gánh nặng bệnh nạn một cách nhẫn nại và phó
thác. Nếu như con đã hân hoan lãnh nhận những an ủi của Chúa, thì tại sao con
lại không sung sướng đón nhận những cơn buồn thảm và đau đớn? Lạy Thiên
Chúa của con, xin Chúa hãy xem, này đây con sẵn lòng chịu đau khổ, vì con
không thích chỉ nhận lãnh toàn những niềm vui.”

Chúa Giêsu phải đi làm việc để lo liệu các nhu cầu của Thánh Gia, vì thế,
thỉnh thoảng lắm Thánh Giuse mới được hưởng sự hiện diện đầy yêu dấu của
Người. Tuy nhiên, lúc nào Đức Maria cũng túc trực bên cạnh. Mẹ chỉ rời Thánh
nhân khi đi chuẩn bị các bữa ăn. Thánh Giuse rất hài lòng với sự chu đáo như
vậy, Ngài hoàn toàn phó thác cho thánh ý Thiên Chúa. Thực vậy, đến những
ngày cuối đời của Thánh Giuse, Đấng Cứu Thế đã không rời xa Ngài nửa bước.

Tuy nhiên, vào thời điểm này, Chúa Giêsu đã dành rất nhiều thời gian để ở
bên cạnh Thánh Giuse; trong khi Mẹ Thiên Chúa thì hầu như luôn túc trực bên
cạnh để chăm sóc Ngài. Thế là Thánh Gia lâm cảnh nghèo khó cùng cực hơn
trước. Tuy nhiên, Thiên Chúa Quan Phòng lúc nào cũng nâng đỡ các Ngài qua
trung gian những người láng giềng tốt bụng hoặc qua các thiên thần.

Thánh Giuse kể cho Đức Maria biết những ước ao của Ngài về vấn đề thực
phẩm, và Mẹ thường giục Thánh nhân hãy an tâm vì Thiên Chúa nhất định sẽ
chu cấp những gì Ngài ước muốn. Và quả thật đúng như vậy. Mỗi khi Thánh
Giuse thèm muốn trái cây hoặc một thứ đặc biệt nào đó, Thiên Chúa thường gửi
đến cho Ngài như một ơn an ủi. Vì như đã nói trước, Thánh Giuse hầu như
không còn thèm khát gì nữa, và vì thế, vấn đề ăn uống trở nên một cực hình cho
Ngài. Nhiều lần Thiên Chúa đã ban cho Thánh Giuse thứ bánh mì như tuyết mà



Mẹ Thiên Chúa đã hết tình chăm sóc dọn cho Ngài, như một món quà đặc biệt
từ trời ban xuống.

Thánh Giuse của chúng ta nhận thức rất rõ về tấm lòng ân cần của Thiên
Chúa mỗi khi Thánh Gia gặp cảnh túng thiếu cùng cực, đôi khi một miếng bánh
mì cũng không có. Trong cơn quẫn bách cùng cực, Thánh Giuse thường khẩn
cầu Cha Trên Trời nhân lành chu cấp cho Con Một Người và cho Đức Maria,
người mẹ thánh thiện nhất trong mọi người mẹ. Lời khẩn cầu của Thánh Giuse
thường sinh hiệu quả tức thời qua việc Chúa Quan Phòng chu cấp những thứ mà
Thánh Gia cần thiết cho cuộc sống,

Thánh Giuse đã chịu đựng đau khổ một cách tuyệt vời; thực vậy, Ngài rất
vui mừng trong đau khổ. Bằng mọi cách, Ngài luôn tìm cách noi gương Chúa
Cứu Thế và Mẹ Rất Thánh, nhờ đó, Ngài đã trở thành một bản sao tuyệt hảo của
Chúa Giêsu và Đức Maria trong việc thực hành nhân đức. Ngay cả những lúc
ngập tràn đau đớn, Thánh nhân cũng không bao giờ thốt ra một lời than van,
nhưng chỉ chúc tụng và cảm tạ Thiên Chúa: “Ôi Thiên Chúa của con! Nếu đẹp
lòng Chúa, xin hãy tăng thêm đau khổ cho con. Này đây, con đã sẵn sàng! Con
xin cảm tạ Chúa vì tất cả những gì Chúa đang gửi đến cho con, và con xin chấp
nhận mọi sự từ bàn tay nhân lành của Chúa!” Mỗi khi kêu cầu thánh danh Thiên
Chúa, tâm hồn Thánh Giuse cảm thấy được ủi an và Ngài đã cảm tạ Thiên Chúa,
bất chấp những đau khổ đày đọa thân xác của Ngài.

Thánh ý Tlhiên Chúa muốn đầy tớ trung thành của Người phải chịu thử
thách nghiệt ngã hơn nữa để có thể lập nhiều công phúc. Vì thế, Thiên Chúa đã
để Thánh Giuse cảm nghiệm một nỗi cô đơn nội tâm rất kinh hoàng. Thánh
nhân không còn tìm được niềm vui trong các điều thiêng liêng nữa. Một đêm
kia, khi đang trong tình trạng ấy, nỗi đau đớn của Thánh Giuse một lần nữa lại
ngấu nghiến Ngài thật kinh khủng. Thánh nhân kêu lên cùng Thiên Chúa để xin



nâng đỡ, nhưng giờ đây, Ngài không nhận được một ơn an ủi nào như trước kia
nữa.

Thánh nhân thở than: “Ôi Thiên Chúa của con! Điều gì đang xảy ra với con
đây? Thật là một thảm trạng đã ập xuống mình con! Con đã sơ suất điều gì? Con
đã làm phiền lòng Chúa điều gì, sao Chúa lại đành tâm bỏ con trong tình trạng
khốn cùng này? Chúa Giêsu và Mẹ Rất Thánh của Người cũng đang ở cùng một
mái nhà với con, mà sao con vẫn cảm thấy mình bị ruồng rẫy và không tìm được
một chút an ủi. Chúa Giêsu và hiền thê rất thánh của con nhất định phải biết
tình trạng thực sự của con! Xin dủ lòng thương xót đầy tớ Chúa! Tuy nhiên, nếu
thánh ý Chúa thực sự muốn con phải chịu ruồng bỏ, chịu đau khổ và không
được an ủi như thế này, thì con xin vui lòng chấp nhận như vậy. Ước chi con
luôn chu toàn thánh ý Chúa và biết chắc mình không xúc phạm đến Chúa là đủ!”

Sau khi đã thân thưa những lời thở than, và trong tinh thần hoàn toàn phó
thác theo thánh ý Thiên Chúa, Thánh Giuse gượng sức chỗi dậy đi ra ngoài và
nhìn lên bầu trời, mong tìm được một chút ủi an, vì trước kia Ngài vẫn tìm thấy
rất nhiều niềm vui khi làm như thế. Vậy mà bây giờ, khi nhìn lên bầu trời, ước
nguyện của Thánh Giuse vẫn không được đáp ứng, khiến Ngài phải kêu lên:
“Hỡi anh bầu trời! Nơi ẩn chứa kho tàng của tôi. Trước kia, lúc nào anh cũng
đoái đến tôi, thế nhưng bây giờ anh đã đóng cửa chặt kính trước mắt tôi, không
cho tôi một chút khích lệ nào cả.”

Thánh Giuse đau khổ đứng lặng một lát; sau đó, Ngài trở vào nhà và nằm
xuống trở lại. Tuy nhiên, Ngài cũng chẳng thể nghỉ ngơi được một chút nào vì
cơn đau thì dữ dội mà tâm hồn thì quằn quại trong nỗi cô đơn. Thánh Giuse ứa
trào nước mắt và khẩn cầu Thiên Chúa soi sáng cho Ngài biết Ngài đã lỗi phạm
cách nào, và điều gì đã làm cho Chúa phải lánh mặt, khiến Ngài bị ruồng rẫy và
cô đơn như thế. Thánh Giuse vô cùng sầu não, không được một sự khích lệ nào
cả.



Trong tình trạng hoàn toàn bị ruồng rẫy như thế, Thánh Giuse vẫn cảm tạ
Thiên Chúa về điều ấy và tự phấn khích tinh thần bằng cách tự nhủ: “A, phải rồi;
Đức Maria, hiền thê dấu yêu của tôi, nhất định rồi sẽ đến đây. Tôi sẽ có niềm vui
được gặp Đức Nữ, và Đức Nữ sẽ đem lại an ủi cho tôi. Hơn nữa, Đức Nữ sẽ dâng
lên Cha Trên Trời những lời khẩn cầu để nài xin ơn thánh cho tôi. Chúa Giêsu
dấu yêu của tôi cũng sẽ đến. Khi ấy, tâm hồn tôi nhất định sẽ được an ủi hoàn
toàn và tinh thần tôi sẽ tìm lại được tất cả sự êm đềm đã mất.” Thế là Thánh
Giuse tiếp tục chờ đợi Chúa Giêsu và Đức Maria trở lại với Ngài.

Tuy nhiên, Chúa Giêsu và Đức Maria đã để Thánh Giuse phải chờ đợi rất
lâu, mãi tận sáng hôm sau mới đến thăm Ngài. Thiên Chúa đã tiền định như vậy
để củng cố vị Thánh hơn nữa trong đức nhẫn nại và các nhân đức khác mà Ngài
đang thực hiện. Thánh nhân không những chấp nhận hoàn cảnh với một tâm
hồn đầy quảng đại và phó thác, mà còn khiêm nhượng và nhận mình bất xứng.

Thánh Giuse thở than: “Ôi, tôi chẳng đáng được Chúa Giêsu và Đức Maria
tưởng nghĩ đến tôi. Tôi thực sự đáng bị hai Đấng ruồng bỏ và xa lánh.” Quả thật
Thánh Giuse lo lắng Chúa Giêsu và Đức Maria đã thực sự ruồng rẫy Ngài vì tình
trạng bất xứng của Ngài. Trước kia, Thánh nhân có lần đã từng trải nghiệm một
điều có phần tương tự như vậy vì Ngài nghĩ mình bất xứng, không xứng đáng
được sống chung với hai Đấng. Tuy nhiên, Đức Maria đã đến, và sau khi nghe vị
phu quân thánh đức giãi bày những ưu tư của Ngài, Mẹ Rất Thánh đã trấn an và
bảo đảm Mẹ sẽ không bao giờ bỏ mặc Ngài.

Sau cùng, cả Chúa Giêsu và Đức Maria đã ở bên cạnh Thánh Giuse, và như
mọi khi, chỉ cần nhìn thấy hai Đấng là Thánh nhân đã được an ủi. Thánh Giuse
còn phải chịu một cơn đau đớn kinh hồn khác nữa, và Đức Maria đã dùng nhiều
thứ thuốc thang để làm giảm bớt cơn đau cho Ngài, nhưng đó không phải là điều
Thánh nhân mong ước. Điều Thánh Giuse thực sự ước mong là điều duy nhất có
sức làm cho Ngài thỏa nguyện hoàn toàn và là điều Ngài sợ rằng Ngài đã đánh



mất: đó là chiếm hữu được ân sủng và tình yêu Thiên Chúa. Thánh Giuse đau
đớn đưa mắt cầu khẩn nhìn Chúa Giêsu với trót cả tâm hồn: “Hỡi Con rất quý
yêu và dấu ái của cha! Sự Thiện đích thực của cha! Con biết cha đang sống trong
tình trạng nào! Vì vậy, xin Con dủ lòng thương mà cứu giúp cha Giuse cô đơn
của con đi!”

Chúa Giêsu cảm thông nhìn hiền phụ Giuse, nhưng Chúa vẫn để Ngài trong
cảnh cùng khổ để Thánh nhân có thể lập thêm công phúc. Thế là Thánh Giuse
tưởng Chúa Giêsu đã chê chối lời khẩn cầu của Ngài; tuy nhiên, Thánh nhân
không than trách nửa lời, nhưng càng hạ mình hơn nữa: “Ôi Sự Thiện cao quý
của cha! Giờ đây Con xử với cha như thế là đáng lắm! Thực vậy, cha đáng bị đối
xử nghiêm khắc hơn thế, vì cha chẳng đáng được nhìn thấy Con ở đây. Con rất
có lý mà chê chối những lời khẩn nài của cha, vì cha đã không cộng tác xứng với
tất cả những ân sủng và phúc lành của Con. Cho dù Con có bỏ mặc cha trong
tình cảnh này cho đến khi nhắm mắt lìa đời đi nữa, thì Con làm như thế cũng
đúng mà thôi. Cha sẵn lòng chấp nhận nỗi cô quạnh này để đền bồi sự vong ân
và thiếu cộng tác của cha.”

Thánh Giuse đưa mắt nhìn và thấy Đức Maria lo lắng tìm phương giảm bớt
cơn đau cho Ngài. Thánh nhân thầm nhủ: “Hỡi hiền thê yêu dấu của tôi! Nếu
Đức Nữ biết linh hồn tôi đang thoi thóp trong thảm trạng nào, có lẽ Đức Nữ sẽ
nài xin cho tôi một chút thư thái. Tuy nhiên, tôi thấy ngay cả sự hiện diện khả ái
của Đức Nữ giờ đây cũng không đem lại cho tôi một chút an ủi nào cả như trước
đây tôi đã từng được hưởng. Vì vậy, tôi tin Thiên Chúa muốn tôi phải đau khổ và
bị bỏ rơi. Tôi cúi đầu chấp nhận sự an bài của thánh ý Chúa. Với tất cả lòng
khiêm nhượng, tôi muốn vâng trọn thánh ý Thiên Chúa của tôi.”

Thế rồi suốt ngày Thánh Giuse liên lỉ thực hiện những hành vi phó thác và
nhẫn nại chịu đựng đau đớn. Trng khi đó, Chúa Giêsu và Đức Maria vẫn túc trực
bên cạnh để nâng đỡ Ngài.



Thiên Chúa muốn thử thách lòng kiên trung của Thánh Giuse đến một mức
còn cao hơn nữa bằng cách tha phép cho ma quỷ đến cám dỗ Ngài. Điều này đã
xảy ra vào buổi tối hôm sau, Thánh Giuse vẫn còn trong tình trạng đau đớn và
bị cất hết mọi nâng đỡ. Thánh nhân phải chịu một cơn đau dữ dội như thế,
Thánh Giuse còn bị cám dỗ nặng nề về sự bất nhẫn và ngã lòng. Như thế, ai có
thể tưởng tượng nổi tình trạng Thánh Giuse phải chịu kinh hãi như thế nào. Tuy
nhiên, Thánh nhân vẫn vững vàng tận trung với Thiên Chúa và tỏ ra một đức
nhẫn nại vô địch. Thánh nhân đã đánh bại kẻ thù bằng lòng can trường không
nao núng và nỗ lực thực hiện các hành vi tín thác vào Thiên Chúa, cả trong lúc
dường như đã bị Người ruồng bỏ. Thánh nhân khẩn nài lòng thương xót và đại
lượng của Thiên Chúa, và tin tưởng Người nhất định sẽ đến cứu trợ. Quả thật
trong cuộc chiến này, Thánh Giuse đã phải thực hiện các nhân đức đến mức độ
anh hùng nhất.

Sau khi kiên vững qua nhiều giờ trong cuộc thử thách rùng rợn, Thánh
Giuse sốt sắng thực hiện hành vi phó mình hoàn toàn cho Thiên Chúa. Chính
lúc ấy, Chúa Giêsu đã đến thăm Thánh Giuse. Vừa thoáng thấy Chúa Giêsu, ma
quỷ liền trốn chạy, bẽ bàng và thất bại trước nhân đức của Thánh Giuse.

Khi thấy Chúa Giêsu giang tay bước đến, Thánh Giuse đã kêu lớn: “Ôi Giêsu
của cha, xin cứu giúp cha, cha đang gặp một cuộc thử thách vô cùng kinh khiếp.”
Thực vậy, cái chết hầu như đã sát kề Thánh Giuse. Nhưng giờ đây, được Chúa
Giêsu phù trợ, Thánh nhân đã thoát khỏi mọi chước cám dỗ, và cơn đau cũng
bắt đầu giảm bớt. Thánh nhân cảm thấy trong lòng được vững mạnh hơn, mặc
dù vẫn chưa hoàn toàn được an ủi như lòng ước ao. Nhiều ngày sau đó, Thánh
Giuse vẫn con phải quằn quại trong tình trạng cô đớn ấy.

Lúc này, vì cơn đau đã dịu lại, Thánh Giuse được thanh thản hơn và có thể
thiếp đi đôi chút. Sau đó, Thánh nhân thuật lại cho Đức Maria tất cả những gì
Ngài đã trải qua. Đức Maria không ngừng khích lệ Thánh nhân hãy chấp nhận



mọi sự một cách vui tươi và can trường, vì thánh ý Thiên Chúa muốn Ngài được
sung mãn công nghiệp để nâng Ngài lên bậc rất cao sang trên nước trời. Đức
Maria bảo đảm Thánh nhân đã được ân nghĩa cùng Thiên Chúa nên không lẽ
nào Thiên Chúa lại phụ rẫy Ngài. Thực tế thì Thiên Chúa vẫn luôn luôn ở bên
cạnh và ban ơn phù trợ giúp Thánh Giuse chịu đựng các cuộc thử thách. Hơn
nữa - theo lời Đức Maria - Thiên Chúa rất thỏa lòng trước sự bền vững và trung
thành của Thánh nhân.

Mặc dù những lời Đức Maria không hoàn toàn cứu Thánh Giuse thoát khỏi
cơn thảm sầu, nhưng cũng đem lại an ủi rất nhiều và giải thoát Ngài khỏi nỗi sợ
hãi kinh hoàng đã phủ kín con người của Ngài. Với tấm lòng khiêm nhượng,
Thánh Giuse cảm ơn và năn nỉ Đức Maria hãy cầu bầu cho Ngài trước thánh
nhan Cha Trên Trời, để Thiên Chúa đừng từ bỏ Ngài trong cơn khốn khó cùng
cực. Đồng thời Thánh nhân cũng nhờ Đức Maria cầu xin Cha Trên Trời ban lại
cho Ngài - nếu như hợp với sở nguyện của Người - tất cả những niềm vui nội
tâm mà trước kia Ngài từng hoan hưởng, bởi vì Ngài đã được rất nhiều ích lợi
nhờ những ơn an ủi trong các lần Thiên Chúa yêu thương đến thăm viếng. Tuy
nhiên, Thánh Giuse cũng khẳng định Ngài sẵn lòng không được một ơn an ủi
nào cả nếu như điều ấy làm đẹp lòng Uy Linh Chúa hơn.

Đức Maria trấn an phu quân Giuse rằng Mẹ sẽ khẩn cầu Cha Trên Trời về
điều ấy cho Ngài. Mẹ Rất Thánh luôn chiều theo những ước muốn của Thánh
Giuse bằng cách thường xuyên dâng lên Cha Trên Trời những lời khẩn nguyện
cho Ngài. Trên bình diện này cũng như trong các nhu cầu khác, Đức Maria lúc
nào cũng tỏ ra là một người bạn đời rất mực trung thành vì Mẹ lo liệu tất cả cho
Thánh Giuse. Những hành vi thân ái yêu thương, phục vụ ân cần, trao đổi vui
tươi mà Đức Maria đã dành cho Thánh Giuse vượt xa mọi hành vi của bất kỳ
phụ nữ nào đã từng thực hiện. Mọi phục vụ của Đức Maria đều thấm đẫm một



tình yêu thắm thiết và một thiện chí chân thành, vì Mẹ hết lòng quý chuộng đời
sống nhân đức hiếm thấy nơi lương quân của Mẹ.

Về phía Thánh Giuse, Ngày rất trân trọng tình yêu và sự quan tâm Đức Mẹ
dành cho Ngài. Thực vậy, Thánh nhân rất ái ngại khi thấy một Đấng cao trọng
như thế phụng dưỡng mình, vì Ngài quá biết phẩm giá Đúc Maria thực sự cao
quang như thế nào. Thánh Giuse thường suy tự phải làm thế nào để bày tỏ lòng
tôn kính và yêu thương dành cho hiền thê dấu ái của Ngài.

Vào thời gian này, ánh mắt Thánh Giuse thường dõi theo bước chân của Đức
Maria; sau khi Mẹ Rất Thánh đi khỏi, Thánh nhân liều chỗi dậy và hôn kính
những chỗ bàn chân hồng phúc của hiền thê đã đặc lên. Thánh nhân tin rằng
Ngài phải làm điều ấy để biểu lộ lòng kính trọng Đức Maria cho cân xứng, và để
minh chứng cho các thiên thần hiện diện biết niềm tôn kính sâu thẳm của Ngài
dành cho người hiền thê rất thánh thiện. Thực vậy, Thánh Giuse cũng làm tương
tự với Chúa Cứu Thế, nhưng với một cung cách còn kính cẩn hơn nữa, vì Ngài
biết qua việc thờ kính Chúa Giêsu, Ngài cũng biểu lộ tâm tình thờ kính đối với
Cha Trên Trời.

Thánh Giuse đón nhận bất cứ thực phẩm nào Đức Maria đem đến, và coi
như manna từ trời ban xuống cho Ngài. Như đã nói ở phần trên, mặc dù không
còn cảm giác thèm ăn, nhưng Thánh Giuse cố thắng vượt tính chán ăn và không
bao giờ từ chối bất cứ món nào Đức Maria đem đến cho Ngài. Thánh nhân
thường ăn một cách kính cẩn và tỏ ra sung sướng; và trên thực tế, Ngài đã được
rất nhiều thỏa nguyện nhờ việc này.

92 [Chị Jane Mary Thánh Giá cho chúng ta biết chị đã được mặc khải, trước khi qua đời, rằng “Thánh Giuse
đã được cảm nghiệm tất cả những đau đớn hồi thương khó của Chúa Giêsu trong một mức độ vừa sức...”
(trích từ cha Faber, op. cit., p 153). - Lời dịch giả].
93 Chúng ta hãy quan sát Thiên Chúa, trong sự quan phòng của Người, đã để Thánh Gia, qua Thánh Giuse,
phải chịu những thử thách bệnh tật và yếu nhược phần xác và cuộc đau đớn kéo dài trước khi từ giã cõi đời.



Hơn nữa, nhờ những đau khổ ấy, Thánh Giuse đã được nâng lên tầm cao thần thiêng của bậc trong lành nội
tâm mà Thiên Chúa đã tiền định cho Ngài.
Những yếu nhược và đau đớn liệt giường rõ ràng không thể xảy ra trong cuộc đời Chúa Giêsu và cuộc đời
Mẹ Rất Thánh. Chúng ta không đọc thấy ở đâu nói về Chúa Kitô phải chịu đau khổ vì bệnh tật; Đức Maria
cũng vậy, vì Mẹ đã được gìn giữ khỏi Nguyên Tội và những tội lỗi tơ tóc nhất, như là tác nhân đã sinh ra
bệnh tật và cái chết cho nhân loại. Đức Maria đã chết để được trở nên giống Con Mẹ, nhưng cái chết thực
sự không có quyền hạn gì trên Mẹ, vì Thiên Chúa đã dành cho Mẹ một lòng sủng ái đặc biệt.
Thật là một mất mát lớn lao cho những tín hữu tương lai nếu như họ không tìm trong cuộc sống của Thánh
Gia Nazareth một tấm gương để học biết chấp nhận những thử thách gian nan mà họ thường xuyên đương
đầu trong cuộc sống. Họ có thể nhìn thấy nơi Thánh Giuse một tấm gương nhẫn nại kiên trung khi chịu
đựng đau khổ phần xác, và nơi Đức Maria một tấm gương của lòng yêu thương phục vụ dành cho những
người bệnh tật.
Nhờ ơn Chúa, họ sẽ nhìn thấy giường bệnh là một phương tiện để nên thánh. Với Thánh Giuse hấp hối, họ
học biết cái chết thực sự có thể trở nên một điều đáng ước ao như thế nào. Đồng thời, họ sẽ nhận ra Ngài là
vị quan thầy rất thần thế cho giờ sau hết của mình, bởi vì qua cái chết tại nhà Nazareth, Thánh Giuse xứng
đáng được coi là “vị trạng sư cho những người hấp hối.”
Hơn nữa, Thiên Chúa đã tỏ lòng thương xót đối với Thánh Giuse qua việc để cho Ngài từ trần trước khi
Chúa Giêsu ra đi thực hiện sứ mạng loan báo Tinh Mừng cứu độ, rao truyền giáo huấn, và cuối cùng đã hy
sinh mạng sống cho mọi người; và qua đó, Thiên Chúa chứng tỏ lòng thương xót đối với chúng ta bằng cách
ban Thánh Giuse cho chúng ta như một mô phạm và như một người phù trợ.
Vấn đề Thánh Giuse đã qua đời vì bệnh tật hay vì tình yêu Thiên Chúa quá sung mãn đến nay vẫn chưa trở
thành một niềm tin phổ biến. Tuy nhiên, sau đây là những nhận định của P. Lepicier, một thần học gia danh
tiếng: “Về những bệnh tật phát sinh hoặc do những yếu tố di truyền hoặc do vấn đề dinh dưỡng, dù có thể
xác quyết Thánh Giuse đã được cưu mang cách thánh thiện bởi song thân rất thánh thiện, và lúc nào cũng
sống một nếp sống đức hạnh, và do đó, trên căn bản, Thánh Giuse có một sức khỏe rất tốt, tuy nhiên, có thể
nghĩ rằng vì vẫn còn có một yếu tố di truyền bất toàn trong đó, nên bện tật có thể đã xuất hiện trong cuộc
đời Thánh Giuse, nhất là khi Ngài cao tuổi, và cái chết đã gần (De S. Joseph, p. 236).



CHƯƠNG 60: Thánh Giuse Được An Ủi
Và Những Ân Sủng Phi Thường Trước Giờ

Chết

Vì Thánh Giuse đã chịu quá nhiều phiền não đắng cay do bệnh tật cũng như do
các cuộc thử thách khác, và vì Thánh nhân đã lập được công phúc trọng đại qua
việc thực hành nhân đức, nhất là qua đức nhẫn nại vô địch của Ngài, nên Thiên
Chúa Tối Cao rất thỏa lòng ban cho Ngài sự an ủi và hoan lạc còn lớn lao hơn
trước, đồng thời dành cho Ngài những biểu hiện tình yêu của Người.

Khi Thánh Giuse đang chìm đắm giữa những đau khổ và cô đơn, một thiên
thần đã hiện đến với Ngài để thông báo ý định của Thiên Chúa là muốn giải
thoát Thánh nhân khỏi cơn thử thách nghiệt ngã và ban thưởng cho Ngài nhiều
ân sủng khác. Thiên thần đảm bảo với Thánh Giuse rằng, trong suốt thời gian
chịu thử thách do Thiên Chúa gửi đến, Thánh nhân không những lập được nhiều
công phúc, mà còn làm Cha Trên Trời được thỏa lòng bằng việc chứng tỏ lòng
trung thành và tình yêu đối với Người.

Khi thức giấc, Thánh Giuse nhận ra một giai điệu rất du dương và thánh thót
vang vọng từ trời cao, và điệu hát ấy đã làm xúc động Thánh nhân đến tận
những niềm sâu thẳm nhất trong tâm hồn. Đồng thời, Thánh Giuse còn được
phấn khởi nhờ ơn an ủi do cuộc viếng thăm đầy yêu thương và thắm thiết của



Thiên Chúa, Đấng đã dùng những lời lẽ rất thân tình mời gọi Ngài vào hưởng
cuộc hợp nhất nồng nàn và mật thiết với Thánh Thần của Người.

Ơn an ủi Thánh Giuse được hưởng vào dịp này lớn lao đến độ linh hồn diễm
phúc của Ngài dường như được đắm đuối giữa một đại dương tình ái, và Thánh
nhân không thể không reo lên: “Ôi Thiên Chúa của con, Thiên Chúa của con!
Bởi đâu ơn trọng này lại đến với con, một đầy tớ vô cùng hèn mọn và bất xứng
của Chúa?” Tiếng nói Thiên Chúa vang vọng nơi nội tâm Thánh Giuse tuyệt vời
đến nỗi đưa Ngài vào một cuộc xuất thần rất linh thánh; trong đó, Ngài được
kết hợp với Thiên Chúa và được hiểu biết những điều huyền nhiệm cao siêu
nhất của Người.

Lúc ấy, Thánh Giuse được biết giờ từ giã cuộc sống trần gian này đã rất gần.
Thánh nhân nài xin Thiên Chúa ban cho Ngài được chết bên sự hiện diện của
Chúa Giêsu và Đức Maria, để Ngài được kiên cường nhờ sự nâng đỡ của hai
Đấng. Hơn nữa, Thánh nhân còn ước ao được chết vào ngày giờ tương ứng với
ngày giờ Chúa Giêsu sẽ chịu tử nạn trong tương lai; vì đến lúc đó, Thánh nhân
không thể hiện diện cách thể lý trong biến cố kinh hoàng ấy. Với lòng yêu mến
Chúa Giêsu, Thánh Giuse đã nài xin Thiên Chúa ban ơn ấy cho Ngài, hơn nữa
qua đó, Thánh nhân muốn chứng tỏ lòng tri ân của Ngài đối với Chúa Giêsu vì
Người đã đoái thương chấp nhận cuộc Tử Nạn để hoàn tất công trình cứu độ.

Thiên Chúa đã chuẩn ban ơn trọng ấy cho Thánh Giuse. sau đó, Thiên Chúa
còn cho biết, vì suốt đời Thánh nhân đã dành cho các linh hồn hấp hối một sự
quan tâm đặc biệt, đã dùng kinh nguyện và nước mắt để nâng đỡ và nài xin ơn
cứu độ cho họ, nên Người sẽ đặt Thánh nhân làm vị trung gian và quan thầy đặc
biệt cho các linh hồn ấy; hơn nữa, Thiên Chúa muốn Thánh Giuse cứ mãi duy trì
cho đến ngày tận thế lòng bác ái của Ngài dành cho các linh hồn hấp hối. Từ
ngai tòa chốn trời cao, Thánh nhân vẫn có thể thực hiện sứ vụ cầu bầu đặc biệt
cho tất cả những ai đang giao chiến với thần chết.



Thánh Giuse rất vui mừng lãnh nhận sứ vụ được giao phó và sung sướng vì
được trợ giúp tất cả những ai trong cơn cùng quẫn và vô cùng quan trọng này.
Thánh nhân cảm tạ Thiên Chúa đã tuyển dụng Ngài; và kể từ ngày đó, Thánh
Giuse đã đảm trách nhiệm vụ chăm sóc lợi ích cho các linh hồn trong giờ lâm tử.

Sau cuộc xuất thần, Thánh Giuse nhận thấy những cơn đau đớn của Ngài đã
dịu bớt. Tuy nhiên, tình yêu Thiên Chúa trong tâm hồn Ngài giờ đây đã dâng
đến mức tột đỉnh, dường như sự sống của Ngài nhất thiết phải đến chỗ kết thúc,
và thế là chỉ vì tình yêu mà Ngài sẽ chết. Mặt Thánh Giuse trở nên nóng bừng;
trái tim nồng nàn lửa mến của Ngài dường như muốn gào lên để được băng khỏi
lồng ngực mà bay cao và tìm đến nơi an nghỉ của nó nơi cung lòng Thiên Chúa.

Khi Thánh Giuse đang trong tình trạng ấy, Chúa Giêsu và Đức Maria lại đến
thăm viếng Ngài. Vừa thoáng thấy hai Đấng, Thánh nhân đã reo lên: “Ôi, Thiên
Chúa đã dủ lòng đại lượng biết bao đối với Israel!” Thánh Giuse chỉ nói được có
bấy nhiêu lời, vì linh hồn Ngài đang ngập lút giữa những cảm xúc hân hoan và
an ủi trước sự hiện diện của hai Đấng. Chúa Giêsu và Đức Maria vui mừng thấy
Thánh Giuse đã kiên trung và đã hiển thắng kẻ thù chung.

Giờ đây, một lần nữa Thánh Giuse lại rưng rưng nước mắt - nhưng là nước
mắt vui mừng. Ngài gắng sức thều thào mấy lời xin Chúa Giêsu và Đức Maria
hãy cảm tạ Cha Trên Trời vì muôn vàn hồng ân Người đã đổ xuống cho Ngài.
Lúc ấy Chúa Giêsu và Đức Maria cùng hợp ý với Thánh Giuse để ngợi khen và
tán dương Cha Trên Trời.

Sau đó một lúc, Thánh Giuse muốn được cùng Đức Maria và Chúa Giêsu
đọc thánh vịnh chúc tụng như thường lệ; Tuy nhiên, thần trí Thánh nhân giờ đây
cứ chốc chốc lại ngất trí. Hoan lạc và an ủi càng lúc càng ngập ứ hữu thể Thánh
Giuse, và đôi mắt Ngài trở nên lonh lanh rực sáng. Sau cùng, Thánh nhân nằm
bất động, mắt hướng về trời, đợi chờ giờ diễm phúc để băng về quê hương thiên
quốc.



Những nỗi khát vọng của tâm hồn Thánh Giuse giờ đây đã dịu lại đôi chút.
Ngài bắt chuyện với Chúa Giêsu và Đức Maria, kể cho hai Đấng mọi điều xảy ra
đêm hôm trước, nhất là các điều liên quan mà thiên thần đã báo cho Ngài. Đức
Maria rất vui mừng khi thấy người bạn đời thánh đức của Mẹ được thư thái như
vậy, và Mẹ không ngừng cảm tạ Cha Trên Trời về điều ấy. Thế rồi Chúa Giêsu
lại nói một bài khá dài về lòng nhân lành và đại lượng của Cha Trên Trời. Nhờ
bài giảng của Chúa, Mẹ Rất Thánh và Thánh Giuse đều cảm thấy hạnh phúc
mãn nguyện. Cuối cùng, cả Đức Maria và Thánh Giuse đều được xuất thần và ở
trong tình trạng ấy suốt nhiều giờ đồng hồ.

Sau đó, Thánh Giuse lại cảm thấy đau nhức như trước; nhưng giờ đây, Ngài
đã vinh thắng cuộc thử thách. Thánh nhân cảm tạ Thiên Chúa vì Người đã
thương cho Ngài được chịu đau khổ và lập nhiều công phúc. Với tâm tình đầy
tràn sốt mến, Thánh Giuse kêu lên: “Ôi Thiên Chúa của con, con không thể
dâng lên Chúa một biểu chứng nào về tấm lòng trung trinh và tình yêu của con
dành cho Chúa tốt hơn là khi con chịu đau khổ và khốn đốn vì bệnh tật. Vì thế,
nếu như đẹp lòng Chúa, xin Chúa hãy gửi thêm thật nhiều đau khổ cho con để
con có thể dâng lên Chúa biểu chứng về tình yêu đang bừng cháy trong trái tim
con.

“Ôi Thiên Chúa của con! Chúa biết con khát khao chịu đau khổ để noi
gương Chúa Cứu Thế, Đấng sẽ chịu muôn vàn đau khổ vì yêu thương con.
Chẳng lẽ con lại không chịu một điều gì đó vì yêu mến Người sao? Vâng, con
quả thật muốn chịu đau khổ vì yêu mến Đấng muốn nộp mình gánh chịu vô vàn
đau khổ vì phần rỗi đời đời cho con!” Lúc này, lòng mến yêu bừng cháy trong
tâm hồn và những cơn đau hành hạ thân xác đã làm cho Thánh Giuse dần dần
kiệt sức. 94 Biết rõ tình trạng của mình, Thánh Giuse vui mừng và cảm tạ Thiên
Chúa. Thánh nhân thưa với Thiên Chúa rằng Ngài muốn được những ngọn lửa
thần linh làm cho hao mòn đến tận cốt tủy.



Một số láng giềng và những người thân quen thỉnh thoảng cũng đến thăm
viếng Thánh Giuse. Tuy nhiên, Thánh nhân chỉ ngỏ lời xin họ cầu nguyện và
phó thác Ngài cho Thiên Chúa, để Thiên Chúa ban ơn nâng đỡ Ngài trong cơn
đau đớn và giúp Ngài chu toàn thánh ý của Người. Ai nấy đều thán phục và xúc
động khi nhìn thấy Thánh Giuse hết sức nhẫn nại và hoàn toàn phó thác nơi
Thiên Chúa. Họ thấy dung mạo Ngài trong lúc đau đớn vẫn tỏ ra vui tươi, như
dung mạo một thiên thần.

Tuy nhiên, vì thường gặp thấy Thánh nhân đang trong cơn đau, nên họ cho
rằng nên để yên cho Ngài nghỉ ngơi. Họ không đủ can đảm chứng kiến Thánh
nhân trong cảnh thương tâm như vậy. Do đó, họ đã rút lui và không ghé lại
viếng thăm Ngài nữa. Thiên Chúa đã an bài như thế để Thánh Giuse có thể
hưởng sự êm đềm bên cạnh Chúa Cứu Thế và Mẹ Thiên Chúa.

Trong giai đoạn sau hết của cuộc đời, Thánh Giuse thường được diễm phúc
thưởng thức tiếng hát của các thiên thần, loan báo giờ hạnh phúc trở về quê trời.
Điều đó đem đến cho Thánh Giuse một niềm vui và an ủi tinh thần, vì vậy,
Thánh nhân bày tỏ lòng tri ân Thiên Chúa vì Người đã dủ lòng nhân hậu và
quảng đại với Ngài. Trong những ngày sau hết, Thánh Giuse cũng ít khi phải ở
một mình. Chúa Cứu Thế thường xuyên túc trực để an ủi Thánh nhân bằng
những lời thần linh, và Đức Maria cũng đến với Ngài. Mỗi khi hai Đấng phải từ
biệt để đi lo các công việc cần thiết cho cuộc sống, thì các thiên thần liền đến ca
hát; nhờ đó, Thánh Giuse lúc nào cũng được nâng đỡ trong những cơn đau đớn
cuối đời.

Thánh Giuse thực sự xứng đáng với đặc ân ấy vì Ngài là linh hồn rất mực
trung tín. Trong suốt cuộc sống, Thánh nhân luôn phục vụ một cách trọn hảo vì
tình yêu, hoặc cho Chúa Giêsu, hoặc cho Đức Maria, hoặc cho anh chị em đồng
loại, đến độ không một thụ tạo thuần túy nào có thể làm được như vậy. Vì thế,



giờ đây, Thiên Chúa muốn ân thưởng cho Ngài trong những giờ phút cuối cùng
của cuộc sống tạm gửi nơi trần gian.

Thánh Giuse qui hướng tất cả là do lòng nhân lành và quảng đại của Thiên
Chúa, và nhận mình không có công trạng gì. Thánh nhân tự nhận mình là một
thụ tạo rất đớn hèn, và xác tín tự mình, Ngài chẳng bao giờ làm được một điều gì
tốt lành. Thánh Giuse thâm tín Ngài vẫn chưa cộng tác cân xứng với muôn vàn
hồng ân Thiên Chúa đã ban, và công khai nhìn nhận với Thiên Chúa về sự thiếu
sót của Ngài trong lãnh vực này. Đó là nhân đức khiêm nhượng của Thánh
Giuse. Ngài tự đánh giá thấp về bản thân, tuy khát vọng nên thánh của Ngài lại
siêu vượt mọi trí hiểu. Tuy đã làm tất cả mọi điều Ngài có thể làm và đã làm một
cách trọn hảo hết sức có thể, nhưng Thánh Giuse vẫn muốn làm nhiều hơn thế.

Đang lúc nằm bệnh đau đớn, Thánh Giuse còn bị một nỗi ưu tư ám ảnh,
Thánh nhân lo ngại Ngài đã sơ khoáng cách nào trong tất cả những trách vụ.
Thánh Giuse kêu xin Đức Maria vui lòng cho Ngài biết Ngài đã vô tình thiếu sót
và đã làm điều gì mất lòng Thiên Chúa. Thánh nhân còn xin Đức Maria hãy giúp
đỡ Ngài, không phải vì Ngài với các khiếm khuyết mà thôi, nhưng còn vì quyền
lợi tối thượng của Thiên Chúa phải được phụng sự tới mức độ trung thành cao
nhất và phải được đề cao trong mọi hoàn cảnh.

Vì trỗi vượt hơn mọi thụ tạo về đức khiêm nhượng, nên Đức Maria đã hạ
mình khi nghe lời ấy của Thánh Giuse; và sau đó, chiều theo ước nguyện của
Ngài, Mẹ Rất Thánh trấn an Thánh nhân rằng nếu như Ngài đã có những khiếm
khuyết về trách vụ, hoặc có điều gì không đẹp lòng Chúa trong bất kỳ lãnh vực
nào thì ắt hẳn Mẹ đã lưu ý rồi. Thế là Thánh Giuse lại cảm thấy vô cùng hạnh
phúc và thư thái.

94 [Bản tiến Ý nói Thánh Giuse bị hao kiệt đến mức “trông như một bộ xương.” - Lời dịch giả].



CHƯƠNG 61: Cái Chết Hết Sức An Lành
Của Thánh Cả Giuse

Vì giờ đây Thánh Cả Giuse đã đạt đến mức thánh thiện Thiên Chúa đã tiền định
cho Ngài và Ngài đã lập được rất nhiều công phúc trọng đại, nên Thiên Chúa
muốn linh hồn Thánh Cả ra khỏi thân xác để đến cư ngụ tại Ngục Tổ Tông và
đem Tin Mừng giải thoát sắp được thực hiện cho các vị tổ phụ thánh thiện trong
đó. 95

Thánh Cả Giuse cảm thấy những giờ phút cuối cùng của cuộc đời Ngài trôi
qua rất nhanh. Thánh nhân nhận thấy các thiên thần đang mời gọi linh hồn
diễm phúc của Ngài ra đi và đến an nghỉ nơi lòng tổ phụ Abraham. Hơn nữa,
tình yêu Thiên Chúa ở nơi Ngài giờ đây nóng rực hơn bao giờ hết và khiến cho
Ngài hao mòn. Một cuộc xuất thần tuyệt cao đến chiếm đoạt Thánh nhân, và
ngài được ở trong tình trạng đó suốt nhiều giờ đồng hồ, mật thiết hiệp thông với
Thiên Chúa và được nếm hưởng những hoan lạc thiên đàng.

Sau đó, Thánh Cả Giuse gượng sức nói chuyện với Chúa Giêsu và Đức Maria
đang túc trực bên cạnh. Thánh nhân xin hai Đấng tha thứ tất cả những thiếu sót
của Ngài trong suốt quãng thời gian Ngài được diễm phúc chung sống với hai
Đấng. Thánh nhân cảm ơn về tất cả tình yêu thương hai Đấng đã dành cho Ngài,
về sự nhẫn nại chịu đựng của hai Đấng đối với các lầm lỗi của Ngài, về vô vàn
những phúc lành hai Đấng đã thực hiện cho Ngài, và về mọi ân sủng mà hai
Đấng đã xin Cha Trên Trời ban xuống cho Ngài.



Thánh Cả Giuse cũng biểu lộ tấm lòng biết ơn về sự ân cần và quan tâm mà
Chúa Giêsu và Đức Maria đã dành cho Ngài trong suốt quãng thời gian bệnh tật
đau đớn lâu dài. Cuối cùng, Thánh Cả chân thành cảm ơn Chúa Cứu Thế về tất
cả những gì Người đã chịu và cả những gì Người sẽ chịu trong tương lai để hoàn
tất chương trình vĩ đại cứu độ nhân loại. Thánh Giuse không quên sót một lời
nào Chúa Giêsu và Đức Maria đã từng nói với Ngài, và ghi nhớ tất cả những
nghĩa cử yêu thương mà hai Đấng đã dành cho Ngài. Và như một biểu hiện tình
yêu thắm thiết dành cho người bạn đời trinh khiết thánh thiện, Thánh Cả Giuse
đã rưng rưng nước mắt và chân tình ủy thác công việc chăm sóc Đức Maria cho
Chúa Giêsu. Khi ấy, Thánh Cả Giuse đưa mắt chăm chú nhìn Đức Maria bằng
một tình thân thánh thiện vì bao thống khổ và cay đắng mà Thánh nhân biết
Đức Maria sẽ phải gánh chịu trong cuộc thương khó và từ nạn của Chúa Cứu
Thế. Thánh Cả cho rằng khi ấy Đức Maria nhất định sẽ bị ruồng rẫy và bị đắm
chìm giữa một đại dương thống khổ và buồn thảm.

Một lần nữa Chúa Giêsu lại đặt Thánh Cả Giuse làm quan thầy phù trợ các
linh hồn hấp hối, và Thánh nhân cũng bày tỏ thái độ chấp nhận sứ vụ, vì Ngài
mong ước được giúp đỡ mọi người. Thánh Cả khiêm tốn xin Chúa Giêsu và Đức
Maria đã chúc lành cho Thánh Cả Giuse; tuy nhiên, với lòng khiêm nhượng,
Chúa Giêsu và Đức Maria cũng ngỏ ý xin được nhận phép lành của Ngài. Trong
thái độ vâng phục và rất hiền từ, Thánh Cả Giuse đã chúc lành cho Chúa Giêsu
và Đức Maria.

Những ngọn lửa tình yêu Thiên Chúa trong tâm hồn Thánh Cả Giuse giờ
đây càng lúc càng bùng lên mãnh liệt. Tuy nhiên, các cơn đau cũng gia tăng dữ
dội và bước vào giai đoạn hấp hối, Thánh Cả Giusse thấy mình hoàn toàn bừng
cháy và nóng bỏng trong tình yêu Thiên Chúa. Thánh nhân ngước mắt lên trời
một lúc, rồi lại quay sang nhìn Chúa Cứu Thế, và quay lại nhìn Đức Maria. Đến
lúc này, Thánh nhân lại tìm được niềm vui trong sự chiêm ngắm ấy.



Thực vậy, Thánh Cả Giuse đã nhận được mọi sự nâng đỡ từ Chúa Giêsu và
Đức Maria, hai Đấng đã được Ngài trung thành bảo bọc. Theo từng nhịp thở,
Thánh Cả xưng tụng Thiên Chúa Cha, rồi kêu lên hai thánh danh cực trọng
Giêsu và Maria, và nhờ đó, Ngài đã được hưởng những niềm vui khôn tả. Chúa
Giêsu đứng sát kề phía đầu của Thánh Cả Giuse, Chúa áp bàn tay của Thánh
nhân vào bàn tay của Chúa và nói cho Ngài về vinh quang, tình yêu và lòng
quảng đại của Cha Trên Trời. Những lời ấy thấm ngập vào tận linh hồn của
Thánh Cả Giuse đang hấp hối, và làm cho Ngài bừng cháy lên tình yêu Thiên
Chúa.

Khi giây phút sau hết của cuộc đời Thánh Cả Giuse đã điểm, Con Thiên
Chúa mời linh hồn diễm phúc ấy băng ra khỏi thân xác của Thánh nhân, để
được đón nhận vào đôi tay cực thánh của Chúa, và từ đó, được phó cho các thiên
thần hộ tống vào Ngục Tổ Tông. Để đáp lại lời mời gọi ngọt ngào ấy, Thánh Cả
Giuse hạnh phúc trút hơi thở cuối cùng trong một hành vi yêu mến nồng nàn,
sau khi đã kêu hai thánh danh cực trọng Giêsu và Maria.96 Ôi, đích thực là một
linh hồn vô cùng diễm phúc!

Lúc ấy, Chúa Cứu Thế đón lấy linh hồn hiền phụ Giuse trong đôi tay thánh
thiện của Người, rồi cho Mẹ Rất Thánh của Chúa được nhìn thấy trong thần trí,
để nhờ đó, Mẹ được an ủi trước nỗi đau thương vì người bạn đời thánh thiện và
trung thành của Mẹ đã ra đi. Thật vậy, Đức Maria đã được an ủi khi nhìn thấy
linh hồn rất trọn lành của Thánh Cả Giuse được tô điểm bằng các nhân đức và
ân sủng, đồng thời tràn đầy những công phúc. Đức Maria sốt sắng cảm tạ Cha
Trên Trời về cái chết an lành của Thánh Cả Giuse, người bạn đời thánh đức của
Mẹ, và hết sức vui mừng vì sự thánh thiện của linh hồn diễm phúc ấy.

Khi từ giã cõi đời này, Thánh Cả Giuse được sáu mươi mốt tuổi.97 Thân xác
Ngài được một luồng sáng kỳ diệu bao phủ và tỏa ra một hương thơm ngọt ngào.



Sự tuyệt vời của Thánh nhân vẫn không thay đổi, trông Ngài như một thiên thần
trên thiên đàng; vì thế, ai trông thấy Thánh Cả Giuse cũng động lòng tôn kính.

Tin buồn về cái chết của Thánh Cả Giuse được loan truyền khắp vùng
Nazareth. Mọi người đều thương khóc, nhất là các thân hữu của Ngài. Giờ đây,
người ta kể cho nhau nghe các nhân đức cao vời của nhân vật thánh thiện mà tất
cả họ đã từng được gặp gỡ. Một đám đông đã tụ họp để chiêm ngắm khi xác
thánh được kiệu đi trong cuộc lễ an táng được tổ chức sau đó. Như đã nói ở trên,
mọi người đều ngỡ ngàng trước vẻ tốt đẹp lạ thường của thi hài vị thánh, và họ
xưng tụng Thánh Cả Giuse thực sự là một con người đầy thần khí Thiên Chúa và
đã chu đáo giữ trọn Thánh luật. Hơn nữa, mọi người đều xúc động sâu xa và cảm
thương đến rơi lệ.

Thi hài diễm phúc của Thánh Cả Giuse đã được Chúa Giêsu và Đức Maria
tiễn đưa, cùng với một số phụ nữ đạo đức, những người đã dành cho hiền thê
thánh thiện của Thánh Cả những lời an ủi. Các thiên thần có nhiệm vụ tôn vinh
Đức Vua và Đức Nữ Vương thiên đàng cũng hiện diện và ca hát, mặc dù mọi
người ở đó không nhìn thấy các ngài cũng chẳng nghe được tiếng hát của các
ngài. Trong thế giới tự nhiên, một sắc thái hoan hỉ cũng tỏ hiện rất rõ ràng. Bầu
trời trở nên quang đãng và dịu mát, chim chóc ca hót líu lo khác thường và làm
mọi người ngạc nhiên. Tất cả những người hiện diện còn được cảm hưởng một
mùi thơm ngọt ngào tỏa lan từ thi hài đáng kính của Thánh Cả Giuse.

Sau khi nghi thức an táng theo phong tục Do thái đã hoàn tất, Chúa Giêsu và
Đức Maria trở về nhà. Các bằng hữu và thân quyến lại kéo đến an ủi hai Đấng,
nhưng chỉ trong một lúc ngắn, và sau đó, hai Đấng lại được yên tĩnh.

Ngay vào thời điểm Thánh Cả Giuse giã từ cuộc đời, nhiều người lại
Nazareth cũng như các địa phương giữ Lề Luật Moses khác cũng từ trần. Tuy
nhiên, ngay khi những người này con đang hấp hối, thì Thiên Chúa đã tỏ cho
Thánh Cả Giuse biết. Mặc dù lúc ấy đã cận kề giờ chết, nhưng Thánh nhân vẫn



muốn thực hiện nhiệm vụ qua thầy của các linh hồn hấp hối. Thánh Cả dâng lời
khẩn nài sốt sắng lên Thiên Chúa để cầu cho họ được ơn cứu độ. Thiên Chúa đã
khứng nhận lời cầu xin của Thánh Cả Giuse, và với lòng nhân lành, Người đã
ban cho tất cả những người lúc đó đang hấp hối được thật lòng ăn năn về tội lỗi
của họ. Vì thế, các linh hồn ấy đã được cứu thoát, nhờ công phúc và lời cầu
nguyện của Thánh Cả Giuse.

Hơn nữa, Thiên Chúa cũng muốn an ủi người đầy tớ tín trung của Người khi
chuẩn nhận lời cầu xin của Ngài. Thực vậy, làm sao Thiên Chúa có thể khước từ
lời cầu xin của một linh hồn thánh thiện, một người đã tha thiết yêu mến, đã
kiên trung phụng sự, đã khiêm nhượng và ngoan thảo vâng theo mọi lện truyền,
đã chu đáo tuân giữ Thánh Luật và đã nỗi lực noi theo tấm gương sáng ngời của
Chúa Giêsu và của Đức Maria?

95 Sauvé viết rằng (op. cit/, Elevat. 28): “Lạy Thánh Giuse, linh hồn cha vẫn chưa được ân ban những niềm
vui thiên đàng. Bù lại, Chúa Giêsu đã ủy thác cho cha một sứ mạng nhất định rất cao qúi đối với linh hồn
đầy yêu mến của cha. Mặc dù phận sự của cha không phải là tỏ bày cho nhân loại trên trần gian những mầu
nhiệm Thiên Chúa đã tỏ ra cho cha, nhưng cha đã được tiền định để giải bày cho các linh hồn lành thánh
thời Cựu Luật đang cư ngụ nơi miền huyền nhiệm, là Ngục Tổ Tông.
“Con chiêm ngưỡng tình yêu lớn lao của cha, nguồn hứng khởi của cuộc sống và nguyên nhân cái chết của
cha, sức mạnh thúc đẩy sứ mạng ở bên kia thế giới của cha. Một lần nữa, bằng ngôn ngữ các thiên thần,
được thôi thúc nhờ tình yêu hiền phụ đối với Chúa Giêsu và tình yêu hôn ước đối với Đức Maria, cha đã nói
với các linh hồn lành thánh tại Ngục Tổ Tông về Chúa Giêsu và Đức Maria.
“Cha đã nói với hai ông bà nguyên tổ: ‘Người miêu duệ của ông bà, Đấng được tiền định sẽ đạp đầu cựu xà
đã sống với tôi suốt ba mươi năm.’ Cha đã nói với tổ phụ Jacob: ‘Tôi đã bồng ẵm Đấng Messiah, Đấng ngài
loan báo sẽ đến.’ Cha đã nói với ông Moses: ‘Vị đại tiên tri sắp sửa lên tiếng với trần gian! Chính tôi đã ly
trần trong vòng tay của Người, và Người còn gọi tôi là cha nữa đấy.’ Và với tiên tri Isaiah, cha nói: “Đức
Trinh Nữ ngài đã tiên báo là mẹ tương lai của Đấng Emmanuel thực sự đã sống với tôi và gọi tôi là phu
quân, và tôi đã đón nhận Con của Đức Nữ làm con của mình. Do đó, Đấng ‘Emmanuel’, Thiên Chúa uy
quyền cũng đã sống dưới mái nhà của tôi và đã được tôi chăm lo. Hơn nữa, chính lòng yêu thương bao la
của Người dành cho tôi đã cứu tôi khỏi phải nhìn thấy những khổ hình khiếp hãi mà Thánh nhân đã tả ra,
và cũng vì tình yêu ấy, chẳng bao lâu nữa Người sẽ giải cứu thế gian và mở cửa thiên đàng.’
“Thực vậy, khi nghĩ đến tất cả những niềm vui, lòng tri ân và ngưỡng mộ của các linh hồn trong ngục tổ
tông, dường như tôi tin rằng lòng sùng kính của Chúa Giêsu và Đức Maria đối với Thánh Giuse đã khởi
đầu tại nhà Nazareth, giờ đây tiếp tục được giới thiệu nơi Giáo Hội vô hình trong Ngục Tổ Tông, và từ đó,
sẽ từng bước truyền lan khắp Giáo Hội trần gian, Giáo Hội này một ngày kia sẽ thực hiện lòng sùng kính ấy
một cách toàn vẹn, và qua đó, làm cho các phần tử được đầy tràn niềm ngưỡng mộ và yêu mến nhiẹt thành,



như một tiền cảm của yến tiệc muôn đời mai sau trên thiên quốc.
“Với tình yêu thảo hiếu, Chúa Giêsu nhất định đạ hộ tống Thánh Giuse xuống Ngục Tổ Tông và tỏ cho
Thánh nhân mầu nhiệm: Người sẽ xuống nơi ấy - một mầu nhiệm vẫn được nhắc nhớ hằng ngày trong tâm
trí chúng ta qua các lời kinh và thánh thi của Giáo Hội, nhưng chúng ta ít khi lưu tâm cho đủ.”
96 Các tín hữu Công giáo vẫn tin rằng Thánh Giuse đã từ trần trong tay Chúa Giêsu và Đức Maria. Phụng
vụ Giáo Hội đã chúc tụng đặc ân cả biệt này:
“Ôi, Đấng hạnh phúc sung mãn, diễm phúc vô vàn - trong giờ sau hết của Ngài, Chúa Kitô và Đức Trinh
Nữ đã cùng lặng lẽ đứng kế bên và chiêm ngưỡng.” (Thánh thi giờ Kinh Sáng)
97 [Bản tiếng Ý cho biềt Thánh Giuse đã qua đời vào một ngày thứ Sáu, lúc 21 giờ (ventuno), vì Thánh nhân
đã ao ước được từ trần vào đúng thời điểm Chúa Giêsu tử nạn. Thoạt đầu, điều này dường như tạo ra một
mâu thuẫn, như thể mẹ Maria Cecilia Baij, hoặc những ngưòi diễn dịch lời của mẹ, đã sai lầm. Tuy nhiên, có
thể hiểu rằng: lúc 21 giờ là lúc mặt trời lặn, nên tự nhiên được coi là điểm kết thúc một ngày cũ và khởi đầu
một ngày mới, theo tập tục của người Athenians và người Do thái. Ngoài ra, nếu tìm hiểu tường tận hơn (x.
Alfred Hoare’s Italian Dictionary, Cambridge U., 1925), chúng ta thấy trong tiếng Ý, “le ventiquattro” là lúc 24
giờ, nhưng cũng có nghĩa là “lúc mặt trời lặn”; và “le ventire” là lúc “23 giờ,” nhưng cũng có nghĩa là “giờ
trước lúc mặt trời lặn”.
Do đó, ở đây có thể hiểu “venturo” là “ba giờ trước lúc mặt trời lặn”, tức là khoảng 3 giờ chiều, thời điểm
Chúa Giêsu tử nạn như vẫn được chấp nhận, tương đương với “giờ thứ 9” theo cách chia một ngày thành
mười hai giờ, bắt đầu từ 6 giờ sáng đến 6 giờ chiều; và chia đêm thành bốn canh, mỗi canh ba giờ, từ 6 giờ
chiều đến 6 giờ sáng của ngày hôm sau. - Lời dịch giả].
Về việc Thánh Giuse qua đời vào ngày 19 tháng Ba, xin xem Lepicier (De S. Joseph, p. 239). Giáo Hội dường
như cũng chấp nhận ngày này, nên phụng vụ kính Thánh Giuse cử hành vào ngày 19 tháng Ba cũng hát
rằng:
“Thánh Giuse, Đấng chúng ta trung thành vui mừng tôn kính, chúng ta hân hoan ca ngợi những vinh thắng
của Ngài,
“Hôm nay đã đáng được hoan hưởng những niềm vui của cuộc sống vĩnh cửu.” (Thánh thi giờ Kinh Sáng).



CHƯƠNG 62: Vinh Hiển Thiên Đàng Của
Thánh Cả Giuse, Vị Quan Thầy Trên Trời

Của Các Linh Hồn Hấp Hối

Vào ngày thứ ba sau cuộc tử nạn tang thương, Chúa Cứu Thế đã phục sinh hiển
thắng từ trong kẻ chết. Sau khi tử nạn, Chúa xuống Ngục Tổ Tông để giải thoát
các linh hồn đang phải lưu ngụ trong đó và đem theo với Người. Linh hồn hiển
vinh của Thánh Cả Giuse, nhờ quyền năng Thiên Chúa, một lần nữa đã được tái
hợp với thân xác diễm phúc của Ngài 98. Nhờ đó, thân xác của Thánh Cả Giuse
cũng được hiển vinh, tức là được tặng ban tất cả các thuộc tính của một thân xác
được vinh quang hóa, giống như tất cả các vị Thánh nhân sẻ được sống lại trong
ngày phán xét chung. Thánh Cả Giuse đã được vào thiên đàng cùng với Chúa
Cứu Thế trong dịp Chúa Lên Trời hiển vinh 99. Hiện giờ, ở trên trời, nhờ đức
thanh khiết và sự tinh tấn tuyệt vời của linh hồn, Thánh Cả Giuse được hiển ngự
trên một ngai tòa rất cao sang, kế cận 100 với Con Chiên Thiên Chúa Vô Tì Tích
và ngai tòa của Đức Nữ Vương các thiên thần và loài người, hiền thê trung thành
và thanh sạch của Thánh nhân ở đời này, và là người Thánh nhân được nên
tương tự, hơn bất kỳ một thụ tạo nào khác.

Trên thiên đàng, Thánh Cả Giuse được an hưởng một hồng phúc vinh quang
khôn tả và siêu vượt hơn tất cả các thánh. Vinh hiển ấy vượt quá trí hiểu của loài
người; và do đó, thực sự đã không được tỏ ra cho thế gian. Tuy nhiên, vinh hiển



của Thánh Cả Giuse đã được các phúc nhân trên thiên đàng tôn nhận, hiểu biết
và trân trọng cho đến đời đời.

Thánh Cả Giuse vẫn không ngừng thực thi nhiệm vụ trung gian của Ngài
trước mặt Thiên Chúa cho các linh hồn hấp hối. Thánh Cả Giuse quan tâm sâu
xa đến lợi ích của mọi linh hồn đã được cứu chuộc bằng giá máu cực trọng của
Chúa Cứu Thế. Thánh nhân cầu bầu ân sủng cho mọi người, nhưng dành sự
chăm sóc đặc biệt cho những ai có lòng tôn kính Ngài. Không một ơn nào
Thánh Cả Giuse cầu bầu cùng Thiên Chúa, hoặc cùng Đức Trinh Nữ Rất Thánh,
mà Ngài lại không được nhậm lời.

Thánh Cả Giuse cầu xin ơn thánh cho hết mọi người, nhưng cách riêng là
những người đau khổ và bị áp bức, bởi vì chính Ngài đã từng gặp rất nhiều thử
thách trong cuộc đời trần gian. Thánh nhân cũng dành một sự ưu ái đặc biệt cho
các tu sĩ 101. Vì thế, tôi tha thiết mời gọi tất cả các linh hồn, thuộc mọi bậc sống,
hãy tôn sùng vị đại thánh này một cách đặc biệt 102. Thực sự, khi thực hiện điều
ấy, chúng ta sẽ nghiệm được những hiệu quả rất thần kỳ.

98 Thánh Matthêu kể rằng: “Các mồ mả mở ra và xác nhiều vị thánh đã yên nghỉ được sống lại. Họ ra khỏi
mồ sau khi Người sống lại, mà vào thành thánh và đã hiện ra cho nhiều người” (Mt 27:52-53).
Các thánh Cựu Ước đã được dự phần vào cuộc sống lại của Chúa Cứu Thế là những vị nào? Đa số rất có thể
đều thuộc về thế hệ đương thời hồi ấy, vì chúng ta đọc thấy các ngài đã tỏ mình cho nhiều người quen
thuộc. Thánh Thomas cho rằng các tiên tri cũng ở trong số đó. Có nhiều lý chứng mạnh mẽ cho điều này:
Nếu như đặc ân ấy đã được ban cho một số linh hồn theo sự thánh thiện, thì chúng ta tin Thánh Giuse nhất
định không thua sút bất kỳ vị nào cả, nên ắt hẳn Ngài đã được ban đặc ân ấy.
Nếu bổn phận con là phải tôn kính cha và lo liệu nơi an nghỉ cho thân xác cha sau khi từ trần, thì khi cho
nhiều vị thánh sống lại, nhất định Chúa Giêsu không thể bỏ mặc thân xác của dưỡng phụ bị chôn vùi giữa
bụi đất dưới mồ. Hơn nữa, trước kia Chúa Giêsu đã tôn kính Thánh Giuse hơn mọi người, qua việc gọi Ngài
là “cha”, thì nhất định Người cũng vẫn tôn kính như thế sau khi Thánh nhân qua đời.
Qua khi phục sinh, Chúa Giêsu đã ban cho Mẹ Người là Đức Maria một niềm an ủi lớn lao và đặc biệt, vì
Mẹ đã đồng lao cộng khổ rất nhiều với Chúa, thì lẽ nào Chúa lại không sắp xếp cho người cha trần gian của
Người một niềm an ủi, vì Ngài đã chịu lao nhọc và vất vả rất nhiều cho Chúa? (Isidore de Isolano, Sum, de
Donis S. Joseph, trang 4, chương 3).
“Hơn nữa, thánh Phaolô cho chúng ta biết có những phụ nữ đã được người chết sống lại (Dt 11:35). Điều
này không chỉ nói về việc người chồng của họ sống lại, mà còn hàm ý rằng trên trời, họ có thể được sống
bên người thân của họ, trao đổi những điều thánh thiện và tình cảm bất diệt với nhau. Do đó, thật cảm động



biết bao khi nghĩ đến cuộc đối thoại thánh thiện giữa Thánh Giuse phục sinh và hiền thê trinh khiết của
Ngài – một điều kỳ diệu của tình yêu hoàn hảo. Tuy nhiên, ở đây, kỳ diệu hơn nữa là cuộc đối thoại đã diễn
ra giữa Thánh Giuse và Chúa Giêsu Phục Sinh. Không cần đi sâu vào những điều kín nhiệm của tình yêu
phụ tử thảo hiếu, chúng ta chỉ xin tôn vinh những điều ấy trong Thiên Chúa.” (Sauvé, op. Cit., Elevat. 28).
99 Thánh Tiến Sĩ Thiên Thần đã viết như sau: “Như Lazarus, một số người đã được sống lại nhờ phép lạ của
Chúa, nhưng rồi sau đó, họ lại trở thành con mồi của sự chết một lần nữa. Tuy nhiên, vào dịp này, những vị
được sống lại đã hiện ra tại Jerusalem, làm tăng thêm vinh thắng của Chúa Giêsu bằng việc loan báo tin
mừng phục sinh của Đấng Thánh Nazaréth, các ngài được tiền định không phải chết lại. Với cuộc phục sinh
của Chúa Giêsu, cuộc sống mới của các vị ấy sẽ thật đáng tiếc nếu như phải quay trở lại cảnh cô tịch chốn
mồ sâu” (Sup. Matt. Chương 27). Hơn nữa, để trở thành chứng nhân hùng hồn cho cuộc phục sinh của Chúa
Kitô, thì nhất thiết sau khi được giải thoát khỏi những ràng buộc của sự chết, các ngài phải được hộ tống
Chúa Giêsu khi lên trời. Các ngài đã sống lại, không phải cho vinh quang cá nhân, nhưng để làm chứng từ
sống động cho các chân lý Tân Ước (in 4 Sent., dist. 43, q.1, a. 3,4 – x. Cajetan, Comm. In p.3, q53. a.3).
Dựa trên lập luận ấy, chúng ta tin Thánh Giuse đã sống lại, và được lên trời cả hồn xác cùng với Chúa Kitô.
Chúng ta cũng suy ra, mặc dù theo cách tiêu cực, thân xác Thánh Giuse nhất định đã ở trên thiên đàng, bởi
vì nhiều di tích liên quan đến thi hài các thánh đã được tìm thấy và được tôn kính trên các bàn thờ, nhưng
chưa bao giờ chúng ta nghe nói như thế về Thánh Giuse. Chưa có ai từng nói mình sở hữu một di tích của
Thánh Giuse, mặc dù lòng sốt sắng có thể xui khiến họ làm như thế. Trước nhất, vì không ai tin họ, và thứ
hai, Giáo Hội chắc chắng sẽ quở phạt những ai dám làm như vậy.
Nhưng, chúng ta thử giả sử thân xác Thánh Giuse không có trên thiên đàng. Lẽ nào Chúa Giêsu, Đấng đã
quan tâm đến các thánh trong việc bảo tồn di tích thi hài các ngài, mà lại quá sơ khoáng như thế đối với
Người Cha Đồng Trinh của Người hay sao? Vì thế, thánh Francis de Sales đã viết: “Khi Chúa Giêsu xuống
Ngục Tổ Tông, Thánh Giuse đã thưa với Người thế này: ‘Lạy Thiên Chúa của con! Xin hãy nhớ khi Chúa từ
trời giáng thế, con đã tiếp đón Chúa vào mái nhà và gia đình của con, giờ đây xin Chúa hãy tiếp đón con
vào nhà của Chúa. Khi Chúa còn sống trên trần gian, con đã bồng ẳm Chúa trên cánh tay con, xin Chúa hãy
nhận con vào vòng tay Chúa. Con đã ân cần chu cấp và chăm sóc Chúa trong cuộc đời tạm, giờ đây xin
Chúa hãy ân cần tiếp nhận và đưa con vào cuộc sống muôn đời.’
“Chúng ta tin rằng, nhờ hiệu lực bí tích Thánh Thể chúng ta đã lãnh nhận, thân xác chúng ta sẽ được sống
lại trong ngày Chung Thẩm, vậy tại sao chúng ta lại nghi ngờ việc Chúa đưa xác hồn Thánh Giuse vinh
quang vào thiên đàng, vì trước kia Chúa đã từng thỏa lòng an nghỉ trên cánh tay của Ngài? Quả thật, Thánh
Giuse hiện ở trên thiên đàng, cả xác hồn. Điều này không còn gì có thể hoài nghi được nữa.” (Trattenim. 19,
n. 22).
100 Khi bà mẹ của hai người con ông Zebedee đến xin Chúa Giêsu dành hai chỗ ta hữu cho con mình, thì
Chúa đã trả lời: “…Ta không có quyền ban, nhưng là dành cho những ai đã được Cha Ta dọn cho” (Mt
20:23). Đương nhiên chỗ bên hữu đã được dành cho Đức Maria, Mẹ Chúa, còn chỗ bên tả được dành cho
Thánh Giuse.
Thực vậy, mức độ vinh quang của một vị thánh tương xứng với sứ vụ ngài đã hoàn thành và các nhân đức
ngài đã thực hiện khi chu toàn sứ vụ ấy trên trần gian. Không vị thánh nào có thể sánh được với Thánh
Giuse, trên phương diện phẩm giá cao sang được Thiên Chúa ân ban, và trên phương diện các nhân đức siêu
việt Ngài đã thực hiện. Vì thế, điều hữu lý là Thánh Giuse có được một chỗ trên thiên đàng, kế cận Chúa
Giêsu và Mẹ Maria.
Hơn nữa, Thánh Giuse là người đã cộng tác rất mật thiết trong mầu nhiệm Nhập Thể, nguồn mạch duy
nhất của vinh phúc trên thiên đàng và nguồn mạch ân sủng trên trần gian. Thánh nhân đã cộng tác vào
mầu nhiệm ấy trên trần gian, nên xứng đáng được một vị trí cao sang trên thiên đàng. Vì ân sủng không
phá hủy, nhưng kiện toàn tự nhiên, nên trên thiên đàng, tự nhiên còn được rạng ngời hơn nữa trong ánh
sáng trường cửu. Từ đó, chúng ta có thể kết luận những mối liên hệ trần gian giữa Chúa Giêsu, Đức Maria
và Thánh Giuse sẽ vẫn tiếp tục tồn tại một cách hoàn hảo hơn nữa trên thiên đàng.



Sauvé viết (loc. Cit.): “Tất cả điều này hoàn toàn đơn giản khi chúng ta thực sự hiểu được sứ mạng của
Thánh Giuse… Quả thật, Thánh Giuse đã được đặc biệt tham dự trong niềm vui, đau khổ, hoạt động, ân
sủng, vinh quang, và vinh phúc muôn đời. Thiên Chúa không tự mâu thuẫn, cũng không tự rút lại các tặng
ân của Người. Và vì đã được Chúa Giêsu cho tham dự tất cả những mầu nhiệm của Người trong thời gian
tại thế, nên Thánh Giuse cũng được Chúa cho tham dự các mầu nhiệm của đời sau nhiều hơn tất cả các
thiên thần và các thánh – đối với Giáo Hội và đối với các linh hồn – trong những niềm vui và vinh hiển
thiên đàng.”
101 P. Lepicier viết rằng mọi người đều có thể xác chứng sự bảo trợ hiệu năng của Thánh Giuse, nhất là
những người muốn thăng tiến và bảo toàn tính thần sốt sắng trong việc phụng sự Thiên Chúa, trong số đó
có những người tuyên giữ các lời khấn, hiến mình hoàn toàn để phụng sự Thiên Chúa. Như vậy, linh hồn
nào muốn ôm ấp đời sống trọn lành hơn hãy đến nương nhờ Thánh Giuse; và do đó, không có gì ngạc
nhiên khi nhiều dòng tu đã tôn nhận vị thánh tổ phụ này làm quan thầy (De S. Joseph, p.3, a. 1, n. 8).
102 Đây chính là lời khuyên của thánh nữ tiến nữ sĩ Teresa Avila. Trong quyển Tự Thuật (ch. 6), thánh nữ đã
viết: “Tôi đã nhận Thánh Giuse vinh hiển làm trạng sư và quan thầy của tôi, và tôi không thể nhớ ra một lần
nào tôi đã cầu nguyện cùng Ngài mà những lời cầu của tôi lại không được nhậm lời. Tôi lấy làm bỡ ngỡ về
những ân huệ lớn lao Thiên Chúa đã ban cho tôi qua lời bầu cử của Ngài, và cách thức Ngài đã giải cứu tôi
khỏi nhiều nguy hiểm xác hồn. Vì thế, tôi ước mong thuyết phục nhiều người cũng hãy dâng mình cho
Ngài. Đối với những ai không tin điều ấy, tôi chỉ có một yêu cầu là, nhân danh tình yêu Thiên Chúa, họ hãy
thử, và kinh nghiệm bản thân sẽ cho họ thấy việc tin tưởng và tôn nhận vị thánh tổ phụ vinh hiển này làm
Đấng cầu bầu cho họ đem lại lợi ích như thế nào.”
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