
St. Joseph: A Fresh Look 

When was the last time you thought about St. 

Joseph? For many, he is a shadowy figure. And 

yet, he is recognized as the "protector" of the 

Church. His feast day is March 19th. However, 

we celebrate it this year on the 20th because 

the 19th lands on a Sunday. 

 

 

What's your image of Joseph? Is he young or 

old? Is he alone or with someone? Is he 

working or sleeping? Is he rich or poor? Is he 

strong or weak? We invite you now to clear 

away all those images in order to see him for 

the first time. Let's meet Joseph anew, as he is 

presented to us in the Gospel of Matthew at the 

birth of Jesus. 

 

 

Of course, the best thing to do is to pray 

with Matthew 1: 18-25. Here’s the cliff note 

version: Mary and Joseph are engaged. She is 

expecting. He intends to divorce her quietly 

but learns, in a dream, that she is carrying a son 

who will "save his people from their sins" 

(Matthew 1:21). Joseph is told to accept Mary 

as his wife and name the child Jesus. 

 

 

 

 

In this passage, we see four qualities in Joseph 

- compassion, righteousness, fidelity, and 

decisiveness - that make him a saintly man and 

a role model for us today. 

 

 

Imagine how Joseph felt about Mary's 

pregnancy. The marriage customs of his day 

were much different than ours. Were they "in 

love" or was the engagement arranged? 

Perhaps Joseph felt more hurt than angry; or 

disappointed given Mary's natural innocence. 

In any case, he responded with compassion; he 

did not want to see her hurt. 

Thánh Cả Giuse: Cách nhìn mới lạ* 

 
Lần cuối cùng bạn nghĩ đến Thánh Cả Giuse là 

khi nào? Đối với nhiều người trong chúng ta*, 

Ngài chỉ là một hình bóng lu mờ. Chưa hết, 

Ngài còn được công nhận là "Đấng bảo trợ" 

Giáo hội. Lễ của Ngài là ngày 19-3. Tuy nhiên, 

chúng tôi tổ chức lễ kỷ niệm năm nay (2017*) 

vào ngày 20 vì ngày 19 rơi vào Chúa nhật.s 

 

Vậy hình ảnh của bạn về Thánh Cả Giuse là 

gì? Ngài già hay trẻ? Ngài ở một mình hay với 

ai? Ngài đang làm việc hay đang ngủ? Ngài 

giàu hay nghèo? Ngài mạnh hay yếu? Bây giờ 

chúng tôi mời bạn hãy bỏ qua tất cả những 

hình ảnh đó để có thể nhìn Ngài như chỉ mới 

lần đầu. Chúng ta hãy gặp lại Thánh Giuse 

như Ngài được trình bày trong Phúc Âm 

Thánh Mátthêu lúc Chúa Giêsu giáng sinh. 

 

Tất nhiên, điều tốt nhất nên làm là cầu 

nguyện với Phúc âm Thánh Mt 1: 18-25. Đây 

là phiên bản ghi chắc chắn như trên vách đá: 

Maria và Thánh Giuse đã đính hôn. Cô ấy 

đang mang thai. Ngài định ly hôn với cô một 

cách âm thầm kín đáo nhưng trong giấc mộng 

Ngài biết được cô đang mang trong mình một 

đứa con trai, Người sẽ "cứu dân Người khỏi 

tội lỗi của họ" (Mt 1: 21). Thánh Giuse được 

cho biết “hãy nhận Maria về làm vợ và đặt tên 

cho đứa trẻ là Giêsu.” 

 

Trong đoạn này, chúng ta thấy bốn đức tính 

nơi Thánh Cả Giuse - lòng trắc ẩn, sự công 

chính, lòng trung thành và tính dứt khoát - 

khiến Ngài trở thành một đấng thánh thiện và 

là mẫu gương cho tất cả* chúng ta ngày nay. 

 

Hãy tưởng tượng Thánh Giuse cảm thấy thế 

nào về việc Maria mang thai. Phong tục cưới 

hỏi thời Thánh Cả Giuse* khác nhiều so với 

thời chúng ta. Họ đã "yêu nhau" hay được sắp 

xếp? Có lẽ Thánh Giuse cảm thấy bị tổn 

thương nhiều hơn là tức giận; hoặc thất vọng 

trước sự ngây thơ tự nhiên của Maria. Trong 
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He did, however, want to do what is right. 

While he never says a word, Joseph's actions 

continually said "yes" to God's will. He takes 

Mary into his home as his wife. He honors 

Mary's special relationship with God by not 

having "relations with her until she bore a son" 

(Matthew 1:25). He claims Jesus as his son by 

naming him. 

 

 

Joseph lived a quiet fidelity - expressed in 

action rather than words. A kind-hearted man, 

accepting the mystery of salvation entrusted to 

him as his God-given purpose, his vocation, 

Joseph adopts Jesus and raises him as his own. 

He protects him, teaches him, and loves him. 

 

 

 

Joseph's love for Mary and Jesus sharpened his 

awareness of the forces around them. When 

Herod threatens the life of Jesus, Joseph leaps 

into action leaving that night for Egypt. When 

the threat is gone, he brings Jesus back to his 

people. When he realizes some threat remains, 

he settles in Nazareth thus fulfilling a 

prophecy. His decisive action was always for 

the good of Jesus and Mary. 

 

 

 

As we get close to Joseph, we meet a kind-

hearted man, walking humbly with his God, as 

he accepts, protects, and raises Jesus so he can 

"save his people from their sins." He plays a 

quiet, but essential, role in salvation history. 

 

 

Perhaps we, too, have a quiet role to play in 

salvation history. Perhaps Jesus is relying on 

us just as he relied on Joseph. Compassion, 

righteousness, fidelity, and decisiveness can 

help us live out our role just as they served 

Joseph. 

mọi trường hợp, Ngài đáp lại bằng lòng trắc 

ẩn. Ngài không muốn thấy cô bị tổn thương. 

 

Tuy nhiên, Ngài đã muốn làm những gì đúng. 

Trong khi không nói lời nào, hành động của 

Thánh Giuse luôn nói "XIN VÂNG" theo ý 

Chúa. Ngài đưa Maria về nhà làm vợ. Ngài tôn 

vinh mối quan hệ đặc biệt của Maria với Chúa 

bằng cách “không quan hệ với bà cho đến khi 

bà sinh một con trai” (Mt 1: 25). Ngài nhận 

Giêsu là con của mình bằng cách “đặt tên cho 

con trẻ.” 

 

Thánh Cả Giuse sống trung thành cách âm 

thầm - thể hiện bằng hành động hơn là lời 

nói. Là một người nhân hậu, chấp nhận mầu 

nhiệm cứu rỗi được trao phó là mục đích 

Chúa ban như ơn gọi của mình. Thánh Cả 

Giuse đã nhận Chúa Giêsu làm con nuôi và dạy 

dỗ Người như con ruột mình. Ngài bảo vệ 

Người, dạy dỗ Người và yêu thương Người. 

 

Tình yêu của Thánh Giuse dành cho Mẹ Maria 

và Chúa Giêsu giúp Ngài nhận thức rõ hơn về 

các thế lực xung quanh họ. Khi Hêrôđê đe dọa 

mạng sống Chúa Giêsu, Thánh Giuse đã 

hành động ngay trong đêm đó để vượt biên 

sang Ai Cập. Khi mối đe dọa không còn nữa, 

Ngài đưa Chúa Giêsu trở về với dân Người. 

Khi nhận ra một số đe dọa vẫn còn, Ngài liền 

đi đến định cư ở Nazarét, để ứng nghiệm lời 

tiên tri. Hành động dứt khoát của Ngài luôn 

vì lợi ích của Chúa Giêsu và Mẹ Maria. 

 

Khi đến gần Thánh Giuse, chúng ta thấy một 

người nhân hậu và khiêm nhường bước đi 

theo Chúa. Ngài chấp nhận, bảo vệ và nâng 

cao Chúa Giêsu để Người "cứu dân mình khỏi 

tội lỗi của họ." Ngài đóng vai trò thầm lặng 

nhưng thiết yếu trong lịch sử cứu rỗi. 

 

Có lẽ chúng ta cũng có một vai trò thầm lặng 

trong lịch sử cứu rỗi. Có lẽ Chúa Giêsu đang 

nhờ mỗi người* chúng ta cũng như Người đã 

nhờ Thánh Cả Giuse. Lòng nhân ái, sự công 

chính, lòng trung thành và tính dứt khoát có 
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St. Joseph, pray for us. 
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thể giúp chúng ta thực hiện đúng vai trò mình 

như chúng đã giúp Thánh Cả Giuse phục vụ 

Chúa Giêsu và Mẹ Maria*. 

  

Kính lạy Thánh Cả Giuse, xin cầu bầu cho 

chúng con. 

 

James & Joseph Lập  

02.08.2021 

 

  


