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THÁNH GIUSE CẦU BẦU HỮU HIỆU

Thánh TS Têrêsa Avila có một tình yêu sâu sắc đối với Thánh Giuse và bà hướng
về ngài như người cha thiêng liêng của mình trong suốt cuộc đời. Trong Năm
Thánh Giuse này, chúng ta cũng nên hướng về Ngài như người cha thiêng liêng
của chúng ta, Đấng dẫn dắt chúng ta vào sự kết hợp sâu sắc hơn, mật thiết hơn
với Thiên Chúa. Trong vô số lý do để tìm đến Thánh Giuse xin Ngài hướng dẫn và
nguyện giúp cầu thay, có ba ví dụ về những thời điểm mà lời cầu bầu của Ngài
đặc biệt hữu hiệu.
1. KHI CHIẾN ĐẤU VỀ ĐỨC KHIẾT TỊNH VÀ LÒNG TRONG SẠCH
Chúng ta đang sống trong thời đại mà việc giữ đức khiết tịnh và lòng trong sạch
ngày càng trở nên khó khăn hơn. Khi các phương tiện truyền thông liên tục tìm

cách đưa chúng ta ra khỏi đời sống thánh khiết, qua đó chúng ta tìm cách làm cho thân xác phục vụ linh hồn,
chúng ta có thể choáng ngợp trước những cám dỗ chống lại sự khiết tịnh trong đời sống hằng ngày của chúng
ta. Thánh Giuse là người thanh khiết và trong trắng, là người cha thiêng liêng có thể hướng dẫn và bảo vệ
những ai đang đấu tranh với dục vọng và sự ô uế.
Thánh Têrêsa Avila coi Thánh Giuse là Đấng bảo vệ sự trong trắng và lời khấn độc thân của bà. Bà cho biết:
“Tôi tin tưởng vào người bênh vực và bảo vệ của tôi là Thánh Giuse vinh hiển, Đấng mà tôi đã dâng mình với tất
cả lòng nhiệt thành của tôi, và tôi đã được giúp đỡ một cách rõ ràng. Người cha dịu dàng và yêu thương bảo vệ
này đã vội vàng kéo tôi khỏi tình trạng khốn khổ mà cơ thể tôi tiều tụy, vì Ngài đã giải cứu tôi khỏi những mối
nguy hiểm lớn hơn của thiên nhiên khác đe dọa danh dự và sự cứu rỗi đời đời của tôi.”
Thánh Têrêsa Avila dâng mình với lòng nhiệt thành vô cùng, vì bà biết Thánh Giuse là Đấng cầu bầu hữu hiệu
cho những ai đang phải vật lộn với những cám dỗ chống lại sự ô uế hay khiết tịnh. Thật khó để chống lại
những cám dỗ trong một nền văn hóa tràn ngập hình ảnh khiêu dâm và lối suy nghĩ không trong sáng. Hãy
hướng về Thánh Giuse khi bị cám dỗ tấn công và tin tưởng vào lời cầu bầu của Ngài, bất kể là khó khăn gì.
2. KHI GIAN NAN VÀ THỬ THÁCH
Nếu chúng ta có điều được hứa hẹn trong cuộc đời này thì đó là đau khổ và khó khăn. Chúa Giêsu Kitô nói
rằng chúng ta PHẢI theo Ngài trên Con Đường Thập Giá, nghĩa là chúng ta phải học cách hoàn toàn quy phục
Ngài trong mọi trở ngại và đau khổ. Thánh Giuse gặp nhiều khó khăn khi là Dưỡng Phụ của Chúa Giêsu, phải
dẫn Đức Mẹ và Chúa Giêsu đến Ai Cập để lánh nạn. Thánh Giuse đau khổ tột cùng khi biết mình sẽ không hiện
diện với Mẹ Maria khi Chúa Giêsu chịu đóng đinh. Cũng có những khó khăn hằng ngày trong việc chu cấp cho
gia đình khi sống trong cảnh nghèo khó. Thánh Giuse đau khổ vô cùng.
Vì vậy, Thánh nữ Têrêsa Avila đã hướng về Ngài trong mọi nỗi khó khăn của mình: “Những ai chuyên tâm cầu
nguyện, theo cách đặc biệt, nên trân trọng lòng sùng kính Thánh Cả Giuse. Tôi không biết người ta có thể suy
ngẫm cách nào về đau khổ, thử thách và hoạn nạn mà Nữ Vương Các Thiên Thần đã phải chịu đựng khi chăm
sóc Chúa Giêsu thời thơ ấu, mà lại không đồng thời cảm tạ Thánh Giuse về những công việc mà Ngài đã dành
cho Hài Nhi và Đức Mẹ.”
Không thể tách Thánh Giuse ra khỏi những thử thách mà Mẹ Maria và Chúa Giêsu phải chịu. Thánh Giuse đã ở
bên họ trong những đau khổ đó cho đến chết. Qua lời cầu nguyện, chúng ta học cách phó thác hoàn toàn vào
Trái Tim Cực Thánh của Chúa Giêsu để kiên trì với tất cả những gì Ngài cho phép xảy ra trong cuộc sống của
chúng ta để thánh hóa chính mình. Trong những lúc đau khổ, chúng ta nên hướng về Dưỡng Phụ của Chúa
Giêsu, Đấng có thể giúp chúng ta bằng sự cầu bầu của Ngài để theo Thánh Ý Chúa như Thánh Giuse đã làm
trong suốt cuộc đời của Ngài trên thế gian này.
3. KHI PHÁT TRIỂN NHÂN ĐỨC
Con đường nên thánh được người ta tìm kiếm, nhờ ân sủng của Thiên Chúa, để nuôi dưỡng các nhân đức
trong cuộc sống hằng ngày của họ. Điều này bắt đầu qua lời cầu nguyện, các bí tích và hy sinh trong ơn gọi
của họ. Sống các nhân đức trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta có thể khó khăn và chúng ta thường phải
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vật lộn với những thói hư tật xấu hoặc thói quen tội lỗi cản trở sự tiến bộ của chúng ta trong quá trình hoàn
thiện. Thánh Têrêsa Avila đã cảm nghiệm được sự chuyển cầu của Thánh Giuse trong đời bà và cuộc sống của
những người xung quanh đã giúp thăng tiến nhân đức.
Thánh nữ cho biết: “Tôi chưa bao giờ biết ai thực sự hết lòng với Thánh Giuse và tôn kính Ngài mà lại không
tiến bộ nhiều về đừng nhân đức, vì Thánh Giuse đã giúp đỡ đặc biệt những linh hồn dâng mình cho Ngài. Nếu
chúng ta nghiêm túc về ước muốn phát triển các nhân đức của mình, chúng ta nên hướng về Thánh Giuse hằng
ngày để được Ngài giúp đỡ trong gia đình, giáo xứ, nơi làm việc và trong mối tương tác của chúng ta với những
người khác. Nếu có một đức tính đặc biệt nào đó, chúng ta biết mình đang cần nhất, chúng ta nên giao nó cho
sự chăm sóc cầu bầu của Ngài, vì biết rằng với tư cách là người cha thiêng liêng yêu thương của chúng ta, Ngài
sẽ chuyển lời cầu của chúng ta cho Chúa Giêsu. Sự chuyển cầu của Thánh Giuse đặc biệt mạnh mẽ đối với Chúa
Giêsu, vì Ngài có tình yêu lớn lao đối với Dưỡng Phụ của mình.”
Thánh nữ giải thích: “Chúa Giêsu muốn chúng ta hiểu rằng cũng giống như khi Ngài phục tùng Thánh Giuse
trên thế gian – vì từ khi mang danh hiệu là Cha, là gia sư của Chúa, Thánh Giuse có thể ra lệnh cho Con Trẻ. Vì
vậy, ở trên trời Chúa cũng làm bất cứ điều gì Dưỡng Phụ ra lệnh.”
Tại sao như vậy? Thứ nhất, vì Thánh Giuse mong ý muốn của Thiên Chúa, nghĩa là những yêu cầu của Thánh
Giuse đã phù hợp với ý muốn của Chúa Giêsu rồi. Thứ hai, Chúa Giêsu đã vâng phục Thánh Giuse trong cuộc
sống trần thế của Ngài, điều này cho chúng ta thấy sự khiêm nhường và tin cậy vô cùng của Chúa nơi Dưỡng
Phụ của Ngài. Chúng ta cũng nên khiêm tốn cầu xin sự giúp đỡ của Thánh Giuse trong việc hướng dẫn chúng
ta đến tình yêu sâu sắc hơn đối với Chúa Giêsu và ước muốn trung thành sống theo Thánh Ý Thiên Chúa.
Năm Thánh Giuse này là cơ hội rất tốt để hướng về con người mà Thiên Chúa đã giao phó chính Con Yêu Dấu.
Dù chúng ta có thể gặp phải những khó khăn nào trong cuộc sống, Thánh Têrêsa Avila, một vị thánh vĩ đại và
Tiến Sĩ của Giáo Hội, nói với chúng ta rằng chúng ta có thể hoàn toàn tin tưởng vào Thánh Giuse. Chúng ta
hãy hướng về cả hai vị thánh tuyệt vời này để giúp chúng ta phát triển sự thánh thiện nhiều hơn.
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