
Saint Joseph à l'orée de la Semaine Sainte 

Les Rameaux.... Joseph a disparu, quel 

symbole de la discrétion de celui qui 

accompagna le Christ jusqu'à l'âge adulte et 

s'effaça en saluant son Roi, son Sauveur, se 

faisant lui-même un perpétuel Hosanna en 

l'honneur du Christ: Joseph savait, lui, que 

c'était le Messie. Joseph, homme de l'aurore, 

toujours... lève-tôt! Qu'il s'agisse d'échapper 

aux sbires d'Hérode, d'accompagner Marie 

enceinte sur les routes, de se lever pour aller au 

travail. Joseph a une façon bien à lui 

d'acclamer le Messie, par toute sa vie, son 

travail, ses décisions....et s'il avait twitté le 

premier en 140 caractères: 

  

 

 

 

 

"Je vis chaque jour avec le Fils de Dieu venu 

nous racheter par sa Croix…" 

 

 

Joseph pourtant n'a pas vu la Croix...sinon, il 

aurait été avec Marie et Jean. Mais l'homme 

de l'Aurore s'est effacé dans le Soleil, il n'a 

pas outrepassé son rôle, qu'il a rempli à la 

perfection de l'Amour. Personne mieux que 

Saint Joseph n'incarne les Patriarches, la lignée 

de David qui savait qui était Celui qui viendrait 

s'asseoir sur le trône....  

 

 

 

Joseph, plus humble que quiconque, était et 

reste comme ses manteaux que l'on étale à terre 

devant l'âne qui porte le Christ. Manteau du 

Christ qui a couvert son identité divine, l'a 

protégé, lui a permis de grandir à l'abri, tel 

est le dernier des Patriarches. Rameau aussi, 

ce Saint Joseph qu'on représente avec un 

rameau fleuri: des fleurs de Lys, symbole de 

pureté et de virginité, mais aussi le rameau de 

Jessé, le rameau de la descendance de David 

Thánh Giuse đêm trước Tuần Thánh 

 

Ngày Chúa Nhật Lễ Lá (đầu tiên*)... Thánh 

Giuse biến đâu mất, đó là dấu chỉ sự âm thầm 

kín đáo của người đồng hành cùng Đức Kitô 

nay đã trưởng thành, nên tự mình tránh sang 

một bên để chào đón Đức Vua, Đấng Cứu Rỗi 

mình, rồi chính Ngài trở thành lời tung hô 

(Hosanna) muôn thuở để tôn vinh Đức Kitô: 

Bản thân Thánh Giuse biết đây là Đấng Mêsia. 

Thánh Giuse, con người của bình minh ló 

dạng, luôn... thức dậy sớm! Lúc thì chạy thoát 

khỏi bọn tay sai của Hêrôđê, lúc thì đồng hành 

cùng Mẹ Maria đang mang thai trên khắp nẻo 

đường, lúc thì làm việc. Thánh Giuse có cách 

riêng để ca ngợi Đấng Mêsia bằng tất cả cuộc 

đời, bằng công việc hàng ngày và bằng quyết 

định riêng của mình... Nếu Ngài có tweet được 

trong giới hạn 140 nét (như ngày nay*) thì cái 

tweet đầu tiên sẽ thế này: 

 

“Mỗi ngày tôi sống với Con Chúa xuống thế 

gian để cứu chuộc chúng ta qua Thập giá  

của Người…” 

 

Tuy nhiên, Thánh Giuse không thấy Thánh 

giá*... Nếu không, Ngài đã đi chung với Mẹ 

Maria và Thánh Gioan rồi. Nhưng con người 

của bình minh này đang mờ dần dưới ánh 

sáng Mặt trời (Đức Kitô*). Ngài không vượt 

quá vai trò mà Ngài đã hoàn thành với tình yêu 

trọn hảo. Không ai hơn Thánh Cả Giuse là hiện 

thân các Tổ phụ, là dòng dõi Đavít, đã biết rõ 

ai là Đấng sẽ ngự trị trên ngai vàng (Tân Ước*) 

này… 

 

Thánh Giuse, khiêm tốn hơn ai hết, đã và vẫn 

luôn là chiếc áo choàng mà người ta trải dưới 

đường (lót đường*) trước con lừa chở Chúa 

Kitô đi. Còn chiếc áo choàng của Đức Kitô 

thì che phủ thiên tính của Người, bảo vệ 

Người và giúp Người lớn lên trong ẩn dật 

(Thánh gia*). Đó là chiếc áo choàng cuối cùng 

của các Tổ phụ. Cũng từ chi nhánh ấy, Thánh 

Giuse mà người ta thường biểu trưng cầm 

cành hoa huệ, biểu tượng sự trong trắng 



qui devait donner l'Enfant Sauveur.  

 

 

 

Alors, un Saint Joseph des Rameaux, c'est 

absolument bibliquement logique....La 

généalogie du Christ est centrée sur le Christ 

seul, descendant de David, par ce Joseph, fils 

de Jacob, époux de Marie, de laquelle naquit le 

Christ." Jacob engendra Joseph, l’époux de 

Marie, de laquelle fut engendré Jésus, 

que l’on appelle Christ." Mt 1 

 

Il y a un "gap," une énorme anomalie, dans 

cette lignée: Jésus n'est pas né de Joseph, il 

n'est pas engendré de Joseph, et pourtant, il est 

le rameau qui fleurit, la surprise finale, sorte 

d'entourloupe divine qui va égarer les 

spécialistes, leur rendant ce Jésus inaccessible 

et comme invisible, car ils ignorent les 

Ecritures et Marie. 

  

 

Pourtant, Jésus ressemblait probablement à 

Joseph au point qu'on ne pouvait douter de la 

lignée....oui, la lignée du Roi David ! Car si les 

traits de Jésus portaient à sa perfection cette 

noble lignée, Joseph en avait hérité aussi, ainsi 

que Marie. Un air de famille....sur tout un 

Peuple choisi et béni d'âge en âge. Une sorte 

d'écrin pour l'Enfant Sauveur.  

 

 

 

 

Quelle devait être la fierté, la noblesse, la 

tendresse, la complicité, la confiance entre 

Joseph et son Fils adoptif...Quels regards de 

lumière ont'-ils échangés, regard teinté 

d'espérance absolue dans les yeux de 

Joseph, regard chargé de toute la lumière 

du Ciel dans les yeux de l'Enfant....Ils ont eu 

des jours heureux et merveilleux avec Marie, 

préparant avec une solidité et une fidélité 

magnifique cette Semaine Sainte du Salut...Le 

souvenir de Joseph, à l'heure où le vent 

khiết tịnh, nhưng cũng là nhành Jesse, nhành 

của dòng dõi Đavít, mà Ngài đem đến cho Hài 

Nhi Cứu Thế. 

 

Vì vậy, Thánh Giuse trong ngày Lễ Lá hoàn 

toàn hợp theo Thánh Kinh.... Gia phả Chúa 

Kitô chỉ có mình Chúa Kitô, con cháu Đavít, 

qua chính Thánh Giuse này là con Giacóp, 

chồng của Đức Maria, người mà Chúa Kitô 

đã được sinh ra. "Giacóp sinh Giuse, chồng 

của Đức Maria, từ đó Chúa Giêsu được sinh ra, 

gọi là Đức Kitô." (Mt 1) 

 

Nhưng có một "lỗ hổng," một sự bất thường 

lớn, ở ngay dòng chữ này: Chúa Giêsu không 

được Thánh Giuse sinh ra. Người không được 

Thánh Giuse sinh ra, nhưng Người lại là nhành 

nở hoa, điều bất ngờ cuối cùng có chút thủ 

thuật thần thánh khiến các chuyên gia phải 

nhầm lẫn không tiếp cận được với Đức Giêsu 

vô hình, chính vì họ bỏ qua Kinh thánh và Mẹ 

Maria. 

 

Thế nhưng Chúa Giêsu lại giống Thánh 

Giuse đến nỗi người ta không thể nghi ngờ về 

dòng dõi Người.... Đúng vậy, dòng dõi vua 

Đavít! Bởi vì nếu những đặc điểm Chúa 

Giêsu mang đường nét cao quý này trở nên 

hoàn hảo, thì Thánh Giuse cũng như Đức 

Maria đã thừa hưởng điều đó qua dòng tộc 

(vua Đavít*). Diện mạo gia phong... trên toàn 

cỏi dân tộc được tuyển chọn và chúc phúc từ 

thế hệ này sang thế hệ khác. Đó là Trường hợp 

Đấng Cứu thế. 

 

Hãnh diện, cao quý, dịu dàng, đồng tình, tin 

tưởng thế nào giữa Thánh Giuse và Con nuôi 

Ngài... Họ đã trao đổi ánh mắt thế nào: từ niềm 

hy vọng tuyệt đối trong đôi mắt của Thánh 

Giuse, đến cái nhìn đầy ánh sáng thần thiêng 

của Chúa Hài Đồng.... Họ đã có những ngày 

hạnh phúc tuyệt vời bên Mẹ Maria, chuẩn bị 

Tuần Thánh Cứu rỗi (đầu tiên*) này với sự 

kiên định và trung tín tuyệt vời... Trong lúc gió 

tanh mưa máu khiến con người điên loạn và 

khát máu (hành hạ và giết Chúa Giêsu*), nhớ 



démoniaque tourne les hommes vers la folie et 

le sang, a soutenu le Christ. Il sait que son Père 

du Ciel lui a offert ce Père de la Terre comme 

cadeau et réconfort, le Juste existe, et lorsqu'il 

n'y aura plus qu'un seul Juste, le Christ 

souffrant pour tous les hommes pécheurs, 

Joseph sera racheté lui aussi. L'homme de 

l'Aurore, à l'orée de la Passion, n'a't-il pas 

été anticipation du Juste? Sa vie aux côtés 

de l'Immaculée, comme témoin numéro 

un,  lui a appris dans les faits ce que nous 

apprenons à notre tour: les mérites de la 

Passion sont appliqués à toute l'humanité, 

grâce à  la conception immaculée du Christ.   

 

 

 

Merci Saint Joseph! 

 

Josepha Petersky 

 

đến Thánh Giuse đã giúp nâng đỡ (tinh 

thần*) Đức Kitô. Người biết rằng Chúa Cha 

trên trời đã ban cho Người một người cha 

dương thế như một món quà an ủi. Đấng Công 

Chính hiện hữu, và khi chỉ có một Người Công 

Chính, Đức Kitô đang chịu đau khổ để cứu 

mọi tội nhân, thì Thánh Giuse cũng được cứu 

rỗi. Con người của bình minh bên cạnh Cuộc 

Khổ nạn, Ngài không phải là tiền lộ của Đấng 

công chính đó sao? Cuộc sống bên cạnh Đấng 

Vô Nhiễm Nguyên Tội, với tư cách là nhân 

chứng hàng đầu, đã dạy Ngài nhiều điều mà 

chúng ta phải từ từ mới học được: công cuộc 

cứu chuộc khổ nạn được ban cho toàn thể 

nhân loại nhờ sự đầu thai vô nhiễm của Đức 

Kitô. 

 

Xin cảm tạ Thánh Cả Giuse! 

 

James & Joseph Lập – Lễ Lá 28.03.2021** 

 
**Lễ Lá 23.03.75 GHHV từ Phan Thiết cập bến Vũng Tàu. 

*Theo truyền thuyết, Thánh Giuse có thể qua đời trước khi 

Chúa Giêsu công khai rao giảng Tin Mừng vì Ngài đã hoàn 

tất nhiệm vụ chuyền giao Cựu Ước sang Tân Ước. 
 


