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Mt 1,18-24 
1:18 Sau đây là gốc tích Đức Giêsu Kitô: bà Maria, mẹ Người, đã thành hôn 
với ông Giuse. Nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do 
quyền năng Chúa Thánh Thần. 
1:19 Ông Giuse, chồng bà, là người công chính và không muốn tố giác bà, nên 
mới định tâm bỏ bà cách kín đáo. 
1:20 Ông đang toan tính như vậy, thì kìa sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho 
ông rằng: "Này ông Giuse, là con cháu Đavít, đừng ngại đón bà Maria vợ ông 
về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. 
1:21 Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu, vì chính 
Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ." 
1:22 Tất cả sự việc này đã xảy ra, là để ứng nghiệm lời xưa kia Chúa phán 
qua miệng ngôn sứ: 
1:23 Này đây, Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên 
con trẻ là Emmanuen, nghĩa là "Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta". 
1:24 Khi tỉnh giấc, ông Giu-se làm như sứ thần Chúa dạy và đón vợ về nhà. 
 

TRUYỀN TIN CHO GIUSE 

“Này ông Giuse là con cháu Đavít, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì Người 

Con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần.” (Mt 1,20) 

 

Suy niệm: Theo thánh sử Mátthêu, Thiên Chúa thông truyền ý muốn của Ngài cho 

thánh cả Giuse qua những giấc mộng: báo tin Maria thụ thai cách huyền nhiệm, lệnh 

lên đường ngay trong đêm sang Ai cập, và cả chuyến hồi hương về Nagiarét. Trong 

mọi trường hợp, thánh Giuse vâng lời cách mau mắn, vô điều kiện trong đức tin, 

không cần những phép lạ ngoạn mục, những cuộc hiện ra phi thường. Cũng như Đức 

Maria nhận ra được ý định của Thiên Chúa trong lúc cầu nguyện, thánh Giuse nhận 

thức rõ ràng sự can thiệp của Thiên Chúa ngay cả trong giấc ngủ. Phải có một cuộc 

sống hết sức thân mật với Thiên Chúa mới có thể sẵn sàng nhận ra chấp nhận để 

Thiên Chúa hướng dẫn, sắp đặt cuộc đời mình theo thánh ý Người. 

 

Mời Bạn: Thiên Chúa vẫn tiếp tục mời gọi bạn qua những biến cố bất ngờ xảy đến 

trong đời bạn. Bạn thắc mắc, chất vấn, kêu trách, chống đối Chúa, hay là bạn khiêm 

tốn vâng phục thánh ý Người? 

 

Chia sẻ: Bạn hãy chia sẻ một kinh nghiệm về một cuộc viếng thăm của Thiên Chúa 

trong đời bạn qua một lời nói, một dấu chỉ, và ngay cả một giấc mơ. 

 

Sống Lời Chúa: Thinh lặng, cầu nguyện, sống thân mật với Chúa để có thể nhận ra 

thánh ý Ngài qua mọi biến cố to nhỏ của đời sống. 

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin dạy con biết sống thinh lặng, khiêm tốn, phó thác vào 

Chúa như thánh cả Giuse để chúng con cũng có thể nhận ra và mau mắn thực hành 

thánh ý Chúa. 

  


