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Ngày 19 tháng 03 

THÁNG GIUSE BẠN TRĂM NĂM ĐỨC MARIA 

Lễ trọng 

 

I. ĐỌC TIN MỪNG: Mt 1,16.18-21.24a 

Gia-cóp sinh Giu-se, chồng của bà Ma-ri-a, bà là mẹ Đức Giê-su cũng gọi là Đấng 

Ki-tô. 

Sau đây là gốc tích Đức Giê-su Ki-tô: bà Ma-ri-a, mẹ Người, đã thành hôn với ông 

Giu-se. Nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa 

Thánh Thần. Ông Giu-se, chồng bà, là người công chính và không muốn tố giác bà, nên 

mới định tâm bỏ bà cách kín đáo. Ông đang toan tính như vậy, thì kìa sứ thần Chúa hiện 

đến báo mộng cho ông rằng: "Này ông Giu-se, con cháu Đa-vít, đừng ngại đón bà Ma-ri-

a vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh 

con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giê-su, vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi 

tội lỗi của họ."  Khi tỉnh giấc, ông Giu-se làm như sứ thần Chúa dạy 

 

II. SUY NIỆM. 

Bài Tin Mừng trong lễ thánh cả Giuse hôm nay, chúng ta được thánh sử Matthêu giới 

thiệu cho chúng ta về thánh cả Giu-se là người cha “pháp lý” của Chúa Giê-su trong sự 

kiện nhập thể, giáng sinh và thời thơ ấu của Chúa Giê-su. 

Bản văn Tin Mừng hôm nay được coi như là một trong ba bản văn Thánh Kinh Tân 

Ước tường thuật về các cuộc truyền tin, mà đây là cuộc truyền tin dành cho thánh Giuse. 

Thiên Chúa sai thiên thần đem đến cho thánh Giuse sứ điệp nhận lấy sứ mạng làm cha 

nuôi Chúa Cứu Thế và giữ gìn Đức Trinh Nữ Maria. 

Thánh ký Matthêu khi tường thuật cuộc truyền tin, cũng đồng thời giới thiệu cho 

chúng ta tước hiệu của thánh cả Giuse - người công chính - và vai trò đặc biệt của ngài 

trong tư cách người cha pháp lý của Chúa Giêsu Con Thiên Chúa làm người. Đó cũng là 

hai ý tưởng chính mà chúng ta cùng suy niệm hôm nay:  

 

1. Thánh Giuse – Người Công Chính. 

Trong thời Cựu Ước, xuất hiện một vĩ nhân có tên là Giu-se (con của tổ phụ Gia-cóp, 

bị bán qua Ai-cập), người được mệnh danh là “người công chính” khi từ chối thoả mãn 

xác thịt với bà vợ của một vị quan trong triều đình, và chấp nhận án oan rồi bị tống giam; 

rồi sau khi giải mộng cho vua Pha-ra-ô, Giu-se được cất nhắc lên chức tể tướng và quản lý 

lương thực của Ai-cập; để rồi khi dân đói đến kêu xin vua Pha-ra-ô thì vua bảo: “Hãy đến 

cùng Giu-se”. 

Danh hiệu “người công chính” gán cho ông Giu-se thời Cựu Ước, nay được thánh ký 

Mát-thêu dành cho thánh cả Giu-se, và câu nói của vua Pha-ra-ô “hãy đến cùng Giu-se” 

xưa cũng được Người Công Giáo xưa nay dành cho thánh cả Giu-se, khi làm biểu ngự đặt 

dưới chân tượng thánh Giu-se: “Ite ad Joseph”. 

Tuy nhiên, trong sự kiện mà bài Tin Mừng hôm nay tường thuật, câu “Giu-se là 

người công chính” (Mt 1,19) phải hiểu như thế nào? 

Có người vì đạo đức đã suy tư rằng, vì thánh Giu-se cảm thấy mình không xứng đáng 

với Đức Mẹ và Chúa Ngôi Hai nên đã tìm cách rút lui. Điều này có lẽ không thật chính 

xác, vì vậy cần đọc hết cả đoạn Tin Mừng để có cái nhìn toàn diện hơn. 



Khi đọc tiếp phần Tin Mừng, sẽ thấy chuyện Giuse muốn dùng kế “đào vi” để “rút 

êm” khi chưa được thiên thần báo mộng cho biết bào thai từ lòng Đức Mẹ là do đâu. Cho 

đến khi được thiên thần giải thích: “Này ông Giu-se, con cháu Đa-vít, đừng ngại đón bà 

Ma-ri-a vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần” (Mt 

1,20). Khi biết được rõ ràng cái bào thai không do “tác giả” nào khác, mà là do quyền 

năng Chúa Thánh Thần, thánh Giuse đã đón Đức Mẹ về (không biết có làm đám cưới 

không nữa?). 

Chuyện như thế, tại sao, thánh sử Mát-thêu lại gọi thánh Giu-se là người công chính? 

Tin Mừng giải thích rằng: “Ông Giu-se, chồng bà, là người công chính và không muốn tố 

giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo” (Mt 1,19). 

Để giải thích, chúng ta cần biết rằng, Tin Mừng nói rõ mẹ Maria đã thành hôn với 

ông Giu-se (x. Mt 1,18), dù chưa về chung sống, nhưng nếu Maria có thai với “ai khác” thì 

bị kết vào tội ngoại tình, mà theo luật Do-thái, tội ngoại tình sẽ bị đưa ra giữa thanh thiên 

bạch nhật và bị ném đá chết. Có lẽ đây là một dằn vặt lớn nhất cho thánh Giuse, bởi nếu tố 

cáo thì chắc chắn Maria sẽ bị ném đá chết. Thế rồi, Giu-se chọn cách rút êm, sẵn sàng 

nhận cho mình “án oan vô trách nhiệm” không thừa nhận đứa con và người vợ, chấp nhận 

chịu tiếng xấu của người đời, chứ không tố cáo vợ để Maria phải chịu tử hình ném đá. Khi 

tìm hiểu đến đây, chúng ta thấy phảng phất lại hình ảnh của Giuse-“người công chính” 

trong Cựu Ước đã chấp nhận án oan, chứ không tố cáo người khác. Đấy là cách mà thánh 

sử Mát-thêu khôn khéo so sánh. 

Như vậy, biệt danh công chính của thánh cả Giu-se, bắt đầu từ việc chấp nhận phần 

thiệt cho mình để cứu người khác, dĩ nhiên cả cuộc đời của thánh cả Giu-se là một Đấng 

Công Chính rồi. 

 

2. Thánh Giuse – người cha pháp lý của Chúa Giê-su. 

Quan niệm Phương Đông, việc đặt tên cho con trẻ nói lên quyền pháp lý của một 

người cha hợp pháp, chịu trách nhiệm dưỡng dục và khai sinh cho con từ dân sự đến tôn 

giáo. 

Xét theo Thánh Kinh và nòi giống lưu truyền trong nhân loại, Chúa Giê-su nhập thể 

“làm người”, Người cần có một gia phả trong gia đình nhân loại. Đồng thời, để lời các 

ngôn sứ được ứng nghiệm nguồn gốc vương đế thuộc dòng tộc Đa-vít, mà trong đó, chính 

thánh Giu-se là con cháu của vua Đa-vít. 

Xét theo tính pháp lý, Chúa Giê-su cần một sự hợp pháp trong việc khai sinh, mẹ 

Maria cần có một người chồng pháp lý về mặt dân sự, nếu không sẽ bị khai trừ khỏi đời 

sống tôn giáo lúc bấy giờ và bị người đời khinh miệt. 

Lại nữa, Chúa Giê-su và mẹ Ma-ri-a cần một mái ấm và một nơi nương tựa, cần được 

bảo vệ và chăm sóc, nhất là trong thời kỳ thơ ấu của Chúa Giê-su. 

Như vậy, vai trò của thánh Giu-se thật cao cả, dù chỉ là cha nuôi, nhưng thánh nhân 

đã chu toàn trách nhiệm dưỡng dục bảo vệ tính hợp pháp cho “bản tính nhân loại” của 

Chúa Giê-su, cũng như trở nên nơi nương tựa tuyệt vời cho mẹ Maria và Chúa Ngôi Hai. 

 

Cuối cùng, một điều rất đặc biệt của thánh Giuse mà có lẽ tác giả viết Tin Mừng cũng 

chào thua là không tìm được một lời nào của thánh Giuse, dù trong khi tường thuật về một 

cuộc truyền tin quan trọng như thế. Được thiên thần hiện ra tỏ tường giữa ban ngày mà 

Giacaria còn vặn hỏi, mẹ Maria còn đối đáp, còn thánh Giuse thì toàn bộ Thánh Kinh 

không tìm được lời nào của ngài. Điều này cho thấy, thánh Giuse là một con người của 

niềm tin và sự chiêm ngắm kết hiệp với Thiên Chúa mọi nơi mọi lúc, thậm chí nhận ra cả 



ý Chúa trong giấc mơ. Ngài tin tưởng tuyệt đối vào ý định của Thiên Chúa, và từ đó tin 

tưởng người bạn đời là Đức Maria. Niềm tin thể hiện bằng hành động, khi ngài vui vẻ đón 

nhận mẹ Maria và tận tuỵ lo cho gia đình Thánh Gia được êm ấm. 

 

Tóm lại, bài Tin Mừng nhân ngày đại lễ kính thánh cả Giuse, Giáo hội cho chúng ta 

chiêm ngưỡng tấm gương thánh cả Giuse, là một người công chính, một người gia trưởng 

mẫu mực và là một con người của niềm tin luôn sống theo thánh ý Thiên Chúa. 

 

Lạy Chúa, xin cho mọi người chúng con biết noi gương thánh cả Giuse, sống công 

chính thánh thiện trước mặt Thiên Chúa, tận tuỵ phục vụ tha nhân, và đặc biệt khi gặp hó 

khăn nguy khốn cũng biết chạy đến cùng thánh Giuse, để được ngài hướng dẫn bầu cử cho 

chúng con. Amen. 

 

 

Ngày 25 tháng 03 

LỄ TRUYỀN TIN 

Lễ trọng 

 

I. ĐỌC TIN MỪNG: Lc 1, 26-38 

Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một 

thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là 

Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a. 

Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: "Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở 

cùng bà." Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. 

Sứ thần liền nói: "Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này 

đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su. Người sẽ nên cao cả, và sẽ 

được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua 

Đa-vít, tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ 

vô cùng vô tận." 

Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần: "Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc 

vợ chồng!" 

Sứ thần đáp: "Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ 

rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa bà 

Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con 

trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng. Vì đối với 

Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được." 

Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi 

như lời sứ thần nói." Rồi sứ thần từ biệt ra đi. 

  

II. SUY NIỆM 

"XIN VÂNG" 

Bài Tin Mừng hôm nay tường thuật về một cuộc đối thoại quan trọng nhất cho vận 

mạng loài người - cuộc đối thoại giữa Tổng Lãnh Thiên Thần Gabriel với cô thôn nữ làng 

Nazareth là Đức Maria.  

Cuộc truyền tin này mang một ý nghĩa sống còn khi tạo vật nín thở chờ tiếng “xin 

vâng” của Đức Maria để Con Thiên Chúa nhập thể đi vào trần gian. 



Nơi biến cố này, chúng ta có nhiều điểm đặc biệt để suy tư, như: “Nữ Tỳ Khiêm Hạ, 

Đấng Đầy Ơn Phúc, Đấng đầy Thánh Thần và đặc biệt là lời “Xin Vâng” của Đức Trinh 

Nữ. 

Ở đây, chúng ta chỉ tập chú suy niệm về đức vâng phục của Mẹ qua lời “Xin Vâng”: 

  

Đức Maria nhận ra ý muốn của Đấng Toàn Năng trong lời thiên sứ và tùng phục 

quyền năng của Người, Mẹ đáp lại: “Tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi 

như lời sứ thần nói” (Lc 1,38). 

Như thế, Mẹ đã ưng thuận sự lựa chọn của Thiên Chúa, để nhờ Chúa Thánh Thần, trở 

thành Mẹ của Thiên Chúa, vì Mẹ được hướng dẫn bởi tình yêu hoàn toàn “tận hiến” cho 

Thiên Chúa một con người nhân bản, để cộng tác trọn vẹn mối hiệp thông vào chương 

trình cứu độ. 

  

Lời xin vâng – xác tín 

Lời “xin vâng” không chỉ nói lên sự khiêm nhường và vâng phục cách đơn thuần, 

nhưng còn hơn thế nữa, Người xác tín và hoàn toàn đồng ý với chương trình của Thiên 

Chúa, nghĩa là “ngay bây giờ sẽ thụ thai”, mà Giuse không biết gì cả. Khi chấp nhận 

chương trình của Thiên Chúa, thụ thai để làm Mẹ Đấng Cứu Độ, Đức Maria biết rất rõ sự 

nguy hiểm đang chờ đón mình là có thể mất mạng vì luật Môsê sẽ ném đá thiếu nữ đã đính 

hôn mà có thai ngoài hôn nhân (x. Đnl 22, 22- 23). 

  

Lời xin vâng – phó thác 

Tiếng “xin vâng” là một tiếng can đảm vâng phục, tin tưởng phó thác cả mạng sống 

vào tay Thiên Chúa và tiếng “xin vâng” đó sẽ theo suốt cuộc đời của Đức Maria cho đến 

cây thập giá. Âm thầm chấp nhận tất cả, vì chương trình của Thiên Chúa . 

  

Lời xin vâng - tự do 

Tuy nhiên, cũng cần hiểu đúng trong sự “xin vâng” của Đức Maria chất chứa hoàn 

toàn với tất cả ý thức và tự do, Người được thiên sứ Gabriel giải thích ý nghĩa công trình 

của Thiên Chúa muốn được thực hiện nơi con người của Mẹ. Thật vậy, ý định của Thiên 

Chúa luôn được thi hành và chương trình của Thiên Chúa luôn được thực hiện, nhưng 

không phải bằng cách cưỡng bách hay ép buộc. Khi chương trình Thiên Chúa liên can đến 

con người mà Thiên Chúa trang bị cho được tự do, thì có thể nói, chương trình ấy phần 

nào lệ thuộc vào sự cộng tác của con người. Nếu Thiên Chúa sử dụng con người như 

những “con tốt” trên bàn cờ hay như những vật vô tri trong vũ trụ, thì mọi sự sẽ diễn ra 

trong trật tự và ổn định, nhưng Thiên Chúa đã không muốn thế, vì như vậy sẽ tước đi sự tự 

do -điều quí giá nhất trong tình yêu- con người, làm cho sự đáp trả mất đi ý nghĩa và giá trị 

của nó. Cũng thế, Đức Maria, với cả “nhân vị” của mình, Người đã thưa tiếng “xin vâng” 

với sự cộng tác cao nhất, trong sự tự do và trách nhiệm, cùng với một tình yêu không mức 

độ. 

  

Như vậy, qua lời “xin vâng”, Đức Maria để lại cho chúng ta một mẫu gương chói 

ngời về sự vâng phục và tín thác hoàn toàn trong tay Thiên Chúa, với cả ý thức tự do tận 

hiến cho Chúa. Mẹ trở thành một khí cụ tuyệt hảo trong tay Thiên Chúa để ban ơn cứu độ 

cho nhân loại. Mẹ đã qui về Thiên Chúa tất cả mọi đặc ân và vinh quang nhận được, 

khiêm tốn nhìn nhận mình là “nữ tỳ hèn mọn” và tất cả là do Thiên Chúa. Đặc biệt Mẹ đã 



can đảm thưa tiếng “xin vâng” để suốt cuộc đời âm thầm chấp nhận phó thác mình cho 

Thiên Chúa hầu cộng tác cứu độ loài người. 

  

Lạy Mẹ Maria, xin mẹ cầu bầu cho chúng con luôn bước đi trong ân sủng, khiêm tốn 

qui hướng mọi sự về cho Thiên Chúa và không tự phụ về những thành công mình đạt 

được. Đặc biệt, luôn phó thác hoàn toàn cho Thiên Chúa trong sự vâng phục thánh ý 

Người, để nên hiến lễ hằng ngày dâng lên Thiên Chúa hầu mưu ích cho các linh hồn. 

Amen 
 


