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Anh chị em thân mến,  

Lại có tiếng từ trời phán rằng: 

“Con là Con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về Con.” (Mác-cô 1:11) 

Tiếng Chúa Cha vang lên trên thung lũng sông Gio-đan tuyên bố sự chăm sóc phụ tử mà Thiên Chúa dành 

cho người Con Yêu Dấu Duy Nhất của mình. Đây là lời công bố được thực hiện mỗi khi một người được 

đem đến bên giếng rửa tội, “Con là con trai/con gái yêu dấu của ta; với con, ta rất hài lòng.” Trong khi cha 

mẹ đem con mình đến dâng cho Thiên Chúa vào khoảnh khắc đó, (tôi luôn luôn nhắc họ về điều này) thông 

thường họ vẫn còn bất an và chưa hoàn toàn phó thác chính họ cho tình yêu của Chúa Cha, vì vậy cuộc 

sống con cái họ vẫn bị ảnh hưởng bởi sự bất an của cha mẹ chúng. Rồi, vào lúc Thiên Chúa muốn, chúng 

ta được dẫn dắt để nhận ra sự bất an và những vết thương lòng mà từ đó chúng ta hành động, có lẽ cũng từ 

đó chúng ta học được hoặc đã phát sinh từ cha mẹ chúng ta. Tại mỗi giai đoạn trong cuộc đời mình, Thiên 

Chúa Cha luôn ở đó và muốn hướng dẫn chúng ta đến sự thật và sự tự do lâu dài, trong tình yêu hoàn hảo 

xua tan mọi mỗi sợ hãi.  

Khi hài nhi Giêsu học được tình yêu của người cha đầu tiên từ thánh Giuse, Ngài đã biết tình yêu của Thiên 

Chúa là Cha từ muôn thuở, và sau đó theo thời gian Người được ban cho để nhận biết sự bảo vệ phụ tử của 

thánh Giuse, đấng đã tin tưởng vào Thiên Chúa ngay cả những lúc đối diện với khó khăn. Thánh Giuse 

không do dự bước theo thánh ý và sự hướng dẫn của Thiên Chúa, thậm chí khi ngài biết Gia đình Thánh 

Gia đang gặp nguy hiểm. Thánh Giuse ở đó vì chúng ta cả những lúc chúng ta phải chiến đấu để tin tưởng 

vào ngài. Sự thiếu tin tưởng này thường là do thiếu thốn sự bảo vệ phụ tử hay sự hướng dẫn mà chúng ta 

đã trải nghiệm khi con cái chúng ta gây ra nhiều vết thương lòng cho chúng ta, mà nhiều người trong chúng 

ta đã vô tình mang theo trong nhiều năm. Đức Thánh Cha Phanxicô nói về những vết thương mà chúng ta 

đang mang lấy trong Thông điệp Trái Tim Người Cha (Patris Corde), chỉ ra cho chúng ta hãy đến với thánh 

Giuse như một người cha đầy lòng can đảm.  

Nếu giai đoạn đầu tiên của mọi chữa lành nội tâm thực sự là chấp nhận lịch sử cá nhân của chúng 

ta và chấp nhận cả những gì trong cuộc sống mà chúng ta đã không chọn lấy, thì nay chúng ta phải 

thêm một yếu tố quan trọng khác: lòng can đảm đầy sáng tạo. Lòng can đảm này thể hiện đặc biệt 

trong cách chúng ta đối phó với những khó khăn. Đối mặt với khó khăn, chúng ta có thể đầu hàng 

và bỏ cuộc hay nhập cuộc cách nào đó. Đôi khi, khó khăn làm bật ra những nguồn lực mà chúng ta 

thậm chí không nghĩ rằng mình đang có. 

Khi đọc các bài tường thuật thời thơ ấu của Chúa Giêsu, có lẽ chúng ta thường thắc mắc tại sao 

Thiên Chúa không hành động một cách trực tiếp và rõ ràng hơn. Nhưng Thiên Chúa lại hành động 

qua các biến cố và qua con người. Thánh Giuse là người được Chúa chọn để hướng dẫn giai đoạn 

khởi đầu của lịch sử cứu chuộc. Ngài là “dấu lạ” thực sự mà Chúa dùng để cứu hài nhi Giêsu và 

mẹ của Người. Thiên Chúa đã hành động qua thái độ tin tưởng vào lòng can đảm đầy sáng tạo của 

Thánh Giuse. Khi đến Bêlem và không tìm được chỗ cho Đức Maria sinh con, Thánh Giuse đã chuẩn 

bị một cái chuồng bò và làm hết sức có thể để biến nó thành ngôi nhà chào đón Con Thiên Chúa 

đến thế gian (x. Lc 2, 6-7). Trước nguy cơ sắp xảy ra là Hêrôđê muốn giết Hài nhi Giêsu, một lần 



nữa trong giấc mơ, thánh Giuse đã được báo mộng để bảo vệ Hài nhi, và nửa đêm thức dậy chuẩn 

bị trốn sang Ai Cập (x. Mt 2,13-14 ). 

Khi đọc lướt qua những câu chuyện này có thể chúng ta thường có cảm tưởng rằng thế giới được 

phó mặc cho những kẻ mạnh và kẻ có quyền, nhưng “tin mừng” của Phúc âm là ở chỗ cho thấy 

rằng, bất chấp thói kiêu ngạo và bạo lực của các quyền lực thế gian, Chúa luôn tìm ra cách thực 

hiện kế hoạch cứu độ của Ngài. Cuộc sống của chúng ta vậy, đôi khi xem ra bị phó mặc trong tay 

kẻ có quyền, nhưng Tin Mừng cho chúng ta thấy điều gì mới là đáng giá. Thiên Chúa luôn tìm ra 

cách để cứu chúng ta, miễn là chúng ta thể hiện lòng can đảm đầy sáng tạo như người thợ mộc 

thành Nadarét, người có thể biến vấn đề thành khả năng bằng cách luôn tin tưởng vào sự quan 

phòng của Thiên Chúa. 

Thánh Giuse ở đó để hướng dẫn chúng ta tin tưởng vào thánh ý Chúa Cha và trở nên gương mẫu tình phụ 

tử cho chúng ta khi chúng ta đọc và suy niệm tường thuật thời thời ấu và thánh nhân đã bảo vệ Chúa Giêsu 

và Mẹ Maria rất trung thành và quảng đại như thế nào. Ngài là vị hướng dẫn tuyệt vời cho chúng ta can 

đảm nhìn sâu vào cõi lòng mình để thấy được những vết thương ở đó, và để đem chúng ra ánh sáng của 

tình yêu Thiên Chúa, nhờ đó chúng sẽ được chữa lành. Ngài cũng ở đó để trợ giúp chúng ta nhìn thấy Thiên 

Chúa tạo dựng chúng ta cho thời điểm này và bất cứ những gian nan hay khó khăn nào chúng ta gặp phải, 

Ngài luôn ban ân sủng cho ta tin tưởng vào chương trình của Chúa để chúng ta không hành động vì nỗi sợ 

hãi hay bất an.  

Còn chúng ta, chúng ta đã biết tình yêu của Thiên Chúa nơi chúng ta, và đã tin vào tình yêu đó. Thiên 

Chúa là tình yêu: ai ở lại trong tình yêu thì ở lại trongThiên Chúa, và Thiên Chúa ở lại trong người ấy. 

Căn cứ vào điều này mà tình yêu đã nên hoàn hảo với chúng ta : đó là chúng ta được mạnh dạn trong ngày 

phán xét, vì Đức Giê-su thế nào thì chúng ta cũng như vậy ở thế gian này. Tình yêu không biết đến sợ hãi; 

trái lại, tình yêu hoàn hảo loại trừ sợ hãi, vì sợ hãi gắn liền với hình phạt và ai sợ hãi thì không đạt tới 

tình yêu hoàn hảo. Phần chúng ta, chúng ta hãy yêu thương, vì Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta trước 

(1Ga 4:16-19). 

Trong tuần tới, tôi sẽ dành ít thời gian với Chúa Cha để suy gẫm tình yêu đó khi tôi đến Mount Angel. Tôi 

sẽ cầu nguyện cho tất cả anh chị em, đặc biệt năm Thánh Giuse này sẽ dẫn đến việc chữa lành tâm hồn anh 

chị em và dẫn đến một niềm tin tưởng nhiều hơn vào thánh Ý Chúa Cha dành cho anh chị em.  

 

Thân ái trong Tình Yêu Chúa Cha,  

 

 

Lm. Jack Shrum,  

Chánh xứ  


