
Saint Joseph: un père inspirant en 

cette période de pandémie 

Le Pape François a convoqué une année 

“Famille Amoris laetitia” qui est inaugurée ce 

19 mars 2021, en la solennité de saint Joseph. 

Le père nourricier du Christ est «un saint de la 

porte d’à côté» qui exprime sa paternité tel «un 

gardien qui veille». 
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Le Saint-Père a souhaité consacrer une année à 

saint Joseph, du 8 décembre 2020 au 8 

décembre 2021. Dans sa lettre apostolique 

“Patris corde” (avec un cœur de père), publiée 

à l’occasion du 150e anniversaire de la 

proclamation de saint Joseph comme Patron de 

l’Église universelle, le Pape François propose 

une réflexion sur la paternité de l’Époux de la 

Vierge Marie. Saint Joseph est décrit comme 

un père aimé, un père dans la tendresse, dans 

l’obéissance et dans l’accueil, un père au 

courage créatif, un travailleur, un père dans 

l’ombre. 

Dans la perspective de l’année “Famille 

Amoris laetitia”, cinq ans après la publication 

de l'exhortation apostolique consacrée à la joie 

de l’amour dans les familles, le Saint-Père a dit 

confier cet évènement à la Sainte Famille de 

Nazareth, en particulier à «saint Joseph, époux 

et père attentif». Frère Anthony-Joseph Pinelli, 

religieux du couvent des Carmes de Paris, voit 

en Joseph une figure qui exprime sa paternité 

«à travers le soin» comme «un gardien qui 

veille». Il est «un modèle» dans cette période 

de crise liée à la pandémie de Covid-19, 

témoignant à la fois d’une grande disponibilité 

vis-à-vis de l’œuvre de Dieu et d’un total 

“lâcher prise”. 

Thánh Cả Giuse: người cha đầy linh 

ứng trong thời đại dịch này 
 

ĐGH Phanxicô đã gọi năm nay là năm “Niềm 

vui Yêu thương Gia đình” được khởi xướng 

ngày 19-3-2021 (kỷ niệm 5 năm rồi kết thúc*), 

ngày lễ kính Thánh Giuse. Cha nuôi Đức Kitô 

là "vị thánh nhà bên cạnh," người thể hiện 

tình phụ tử của mình như "người bảo vệ luôn 

tỉnh thức." 

 

Cuộc phỏng vấn / nghiên cứu* được Hélène 
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Đức Thánh Cha đã mong ước dành một năm 

dâng kính Thánh Giuse, từ 8-12-2020 đến 8-

12-2021. Trong tông thư “Tấm lòng Hiền 

phụ,” được công bố dịp kỷ niệm 150 năm 

tuyên xưng Thánh Giuse là Đấng Bảo trợ Giáo 

hội Hoàn vũ, ĐGH Phanxicô đã đưa ra một suy 

niệm về tư cách làm cha của phu quân Đức 

Trinh nữ Maria. Thánh Giuse được mô tả như 

người cha đáng yêu, người cha dịu dàng, 

vâng phục và đón nhận, người cha của lòng 

can đảm sáng tạo, người lao động, người cha 

ẩn nấp trong bóng tối. 

 

 

Trong viễn cảnh của năm “Niềm vui Yêu 

thương Gia đình,” 5 năm sau khi công bố tông 

huấn dành riêng cho niềm vui yêu thương 

trong mọi gia đình, Đức Thánh Cha nói hãy 

phó thác biến cố này cho Thánh Gia Nazarét, 

đặc biệt là cho “Thánh Cả Giuse, phu quân 

và hiền phụ luôn lưu tâm.” Thầy Antôn-Giuse 

Pinelli, tu sĩ dòng Cát Minh ở Balê, nhận thấy 

nơi Thánh Giuse một hình ảnh thể hiện tình 

phụ tử của mình “qua sự chăm sóc” như 

“người giám hộ luôn dõi theo.” Ngài là "mẫu 

gương" trong thời kỳ khủng hoảng đại dịch 

Covid-19 hiện nay, thể hiện cả sự sẵn sàng 

tuyệt hảo đối với công việc của Chúa và hoàn 

toàn "phó thác." 

 

http://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20201208_patris-corde.html


De quelle manière s’exprime la paternité de 

Joseph vis à vis de son fils Jésus, dont il n’est 

pas le géniteur? 

Dès le début de l’Évangile de saint Mathieu, il 

est souligné que Joseph exerce sa paternité vis-

à-vis de Jésus, au sein de la Sainte Famille, en 

prenant soin. Il prend soin de son épouse la 

Vierge Marie et de cet enfant dont il va assurer 

l’éducation ainsi que la formation humaine et 

spirituelle. Lorsqu’en 1989, le Pape Jean-Paul 

II a proposé une lettre apostolique consacrée à 

la figure de saint Joseph, il a précisément 

choisi de l’intituler “Redemptoris Custos”, le 

gardien du Rédempteur. La paternité de saint 

Joseph, s’exerce, avant tout, comme un 

gardien, comme celui qui veille. 

 

Joseph est notamment décrit par le Pape 

François (qui cite l’écrivain polonais Jan 

Dobraczyński) comme l’ombre de Dieu sur 

terre, pour Jésus. Son rôle est loin d’être 

secondaire. Pour quelle raison le Christ 

avait-il besoin d’un père nourricier ? 

Le Christ avait besoin d’un père nourricier, et 

il l’a trouvé en la personne de Joseph, au nom 

du réalisme de l’Incarnation. Lorsque le Verbe 

se fait chair, lorsque le Christ vient dans notre 

monde, il assume sa nature humaine en se 

faisant semblable à nous et donc il s’insère 

dans une famille humaine véritable. Le Verbe 

a appris à parler grâce à ses parents humains. 

Le fils de Dieu a appris la prière des psaumes, 

la prière de son peuple - le peuple juif - grâce 

à son père saint Joseph. 

 

 

 

Joseph est un père dans l’accueil et au 

courage créatif, nous dit le Pape François 

dans sa lettre apostolique “Patris corde.” 

Quelle est la voie que nous indique 

Tình phụ tử Thánh Giuse được thể hiện thế 

nào đối với con nuôi* mình là Chúa Giêsu, 

người mà Ngài không phải là cha ruột? 

 

Ngay từ đầu Phúc âm Thánh Matthêu, đã dược 

nhấn mạnh rằng Thánh Giuse thực thi tình phụ 

tử của mình đối với Chúa Giêsu trong Thánh 

Gia qua việc chăm sóc: Ngài chăm sóc hiền 

thê mình, Đức Trinh Nữ Maria và đứa con 

nuôi* này, người mà Ngài sẽ đảm bảo việc 

giáo dục cũng như sự hình thành nhân tính 

thể xác và tinh thần. Năm 1989, ĐGH Gioan 

Phaolô II đề xuất một tông thư dành riêng cho 

mẫu gương Thánh Giuse, đã chính xác gọi 

Thánh Giuse là “Redemptoris Custos,” người 

giám hộ Đấng Cứu thế. Trên hết, tư cách làm 

cha của Thánh Giuse được thực hiện như 

người giám hộ, người giám sát viên. 

 

Thánh Giuse được ĐGH Phanxicô (trích dẫn 

nhà văn Ba Lan Jan Dobraczyński) mô tả một 

cách chính xác là hình bóng của Chúa Cha* 

trên dương thế đối với Chúa Giêsu. Vai trò 

của Ngài không phải thứ yếu. Tại sao Đức 

Kitô cần một người cha nuôi? 

 

Đức Kitô cần một người cha nuôi, và Người 

đã tìm thấy con người đó nơi chính Thánh 

Giuse, theo đúng nghĩa hiện thực của việc 

Nhập thể. Khi Ngôi Lời trở nên xác phàm, khi 

Đức Kitô đến trong thế gian của chúng ta, 

Người mặc lấy bản chất nhân tính của Người 

bằng cách biến mình trở nên giống chúng ta 

(hoàn toàn trừ tội lỗi*) do đó Người trở thành 

phần tử của gia đình nhân loại đích thực. 

Ngôi Lời đã học nói lời cảm ơn cha mẹ phàm 

nhân của mình. Con Thiên Chúa đã học cầu 

nguyện qua Thánh Vịnh, lời cầu nguyện của 

dân tộc Ngài - dân tộc Do Thái - nhờ cha 

nuôi* Người là Thánh Giuse chỉ dạy*. 

 

ĐGH Phanxicô nói với chúng ta trong tông thư 

“Tấm lòng Hiền phụ,” Thánh Giuse là người 

cha luôn đón nhận và can đảm sáng tạo. Vậy 

con đường nào Thánh Giuse chỉ cho chúng 

ta hôm nay và Ngài đề xuất mô hình nào? 



aujourd’hui saint Joseph et quel modèle 

propose-t-il? 

Je suis frappé par l’écho qu’il y a entre la lettre 

“Patris corde” et l’enseignement que le Pape 

François nous a donné dans son exhortation 

apostolique sur l’appel à la sainteté “Gaudete 

et exsultate,” Il me semble que saint Joseph est 

pour nous aujourd’hui le modèle de ces «saints 

de la porte d’à côté.» Ils sont ceux qui sans 

bruit, mais de façon absolument essentielle à 

l’Église et à notre société, sont là pour assumer 

l’humble mission du quotidien et prendre soin 

de leurs frères et sœurs. C’est un exemple 

extrêmement important pour nous aujourd’hui, 

en particulier dans la grave crise que nous 

traversons. 

Les songes occupent une place importante 

dans l’histoire de Joseph qui obéit à Dieu 

avec confiance, en accueillant Marie. Ce 

«lâcher prise» du père du Christ, face à une 

situation difficile, incroyable, peut-il être 

source d’inspiration et d’encouragement 

dans cette période douloureuse et inédite de 

pandémie?  

 

Les songes de saint Joseph sont 

particulièrement éclairants et encourageants 

dans la grave crise que nous traversons car 

l’Évangile de saint Matthieu nous dit que 

Joseph est à la fois dans la plus grande 

disponibilité et dans un “lâcher prise”, c’est-à-

dire dans la plus grande confiance en l’œuvre 

de Dieu, en lui. Mais ce terme songe ne veut 

pas dire être un doux rêveur, il signifie 

accueillir la parole de Dieu et une fois réveillé 

la mettre en pratique. J’y vois un lien avec les 

enseignements du Pape François qui nous 

invite à rêver. Rêver, me semble t-il, c’est 

écouter les grands désirs que nous portons dans 

notre cœur, qui viennent de Dieu, et recevoir 

de Dieu la grâce et la force de les mettre en 

pratique. En cela, Joseph représente un 

modèle. 

 

 

 

Tôi cảm xúc vì tiếng vang giữa tông thư “Tấm 

lòng Hiền phụ” và giáo huấn mà ĐGH 

Phanxicô đã ban cho chúng ta trong tông huấn 

về lời kêu gọi nên thánh “Hãy vui mừng hoan 

hĩ.” Tôi nghĩ, dường như đối với chúng ta ngày 

nay Thánh Giuse là mẫu gương của “những 

vị thánh nhà bên cạnh.” Họ là những người 

âm thầm, nhưng tuyệt đối cần thiết cho Giáo 

hội và xã hội chúng ta, để đảm nhận sứ mệnh 

khiêm tốn trong cuộc sống hàng ngày để 

chăm sóc anh chị em của họ. Đây là tấm 

gương cực kỳ quan trọng cho chúng ta ngày 

nay, đặc biệt là trong thời kỳ khủng hoảng 

trầm trọng Covid-19* chúng ta đang trải 

nghiệm. 

 

Các giấc mộng chiếm vị trí quan trọng trong 

cuộc đời Thánh Giuse, đã tự nguyện vâng 

lời Chúa, đón nhận Đức Maria về nhà. Liệu 

sự “phó thác” này của Cha nuôi Chúa Kitô 

trước hoàn cảnh khó khăn và khó tin có thể 

là nguồn cảm hứng và khích lệ trong thời 

đại dịch đau đớn chưa từng có này không? 

 

Những giấc mộng của Thánh Giuse đặc biệt 

soi sáng và khích lệ trong cuộc khủng hoảng 

nghiêm trọng mà chúng ta đang trải nghiệm, 

vì Tin Mừng Thánh Mát-thêu cho chúng ta biết 

Thánh Giuse vừa là người sẵn sàng nhất vừa 

ở trong tình trạng “phó thác,” nghĩa là niềm 

tin vĩ đại vào việc Chúa làm và vào chính 

mình*. Nhưng thuật ngữ giấc mộng này không 

có nghĩa là mơ mộng ảo tưởng viễn vong*, mà 

là tiếp nhận lời Chúa dạy và khi tỉnh giấc đem 

ra thi hành ngay*. Tôi xem đó là sự liên kết 

với những lời ĐGH Phanxicô dạy và mời gọi 

chúng ta hãy ước mơ. Theo tôi, ước mơ là lắng 

nghe những ước muốn lớn hơn đến từ Chúa 

mà chúng ta mang trong lòng, rồi nhận được 

từ Chúa ân sũng và sức mạnh để thực hành. 

Về điểm này, Thánh Giuse chính là mẫu 

gương (cho tất cả chúng ta*). 

 

James & Joseph Lập 
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* “Niềm vui Yêu thương” (Amoris Laetitia) được công 

bố ngày 19-3-2016, và tông huấn ĐGH Phanxicô phát 

hành ngày 8-4-2016. Đây là tổng hợp Hội nghị về Gia 

đình năm 2014 & 2015. Sẽ được kết thúc ngày 26-6-

2022 trong lần họp thứ X với sự tham dự của chính 

ĐGH Phanxicô. 

*Từ ngày 9 đến 12-6-2021 có buổi họp theo ý ĐGH 

Phanxicô để kiểm xem đã thực hành tông huấn “Niềm 

vui Yêu thương” đến đâu rồi. 

*Để kết thúc 5 năm chương trình “Niềm vui Yêu 

thương” này (2016-2021) ĐGH Phanxicô dịp lễ kính 

Thánh Cả Giuse năm nay 19-3-2021 gọi năm (2021-

2022) này là năm “Niềm vui Yêu thương Gia đình” 

(Familia Amoris Laetitia) sẽ được kết thúc ngày 26-6-

2022. 

 


