
Joseph, un saint pour le XXIe siècle 
 

 

Patron des travailleurs, des familles, des 

causes difficiles et de bien d’autres encore, 

Joseph bénéficie d’une dévotion importante 

en France. Et pourtant les informations à 

son sujet sont rares dans les Évangiles. 

Malgré l’absence d’information sur sa vie, 

l’exemple du père nourricier de Jésus offre 

aujourd’hui à tous les hommes et plus 

particulièrement aux époux un chemin qui 

invite à la contemplation et à la réflexion.  

 

Le XXIe siècle sera-t-il celui de saint Joseph? 

En France, une communauté nouvelle lui est 

même dédiée: La Famille de Saint Joseph. 

L’un de ses membres, le père Dominique-

Joseph, publie un recueil tout personnel de 

Pensées spirituelles sur le chef de la Sainte 

Famille (Artège, 2019).  Un livre profond qui 

échappe aux images d’Épinal et qui nous 

permet de pénétrer un peu plus en avant dans 

la grandeur du descendant de David. 

(Florilèges.) 

 

1. Joseph, l’artisan de Nazareth 

 

«Saint Joseph, votre travail tient du divin, tant 

il manifeste le Père toujours à l’œuvre. Nous 

sommes inquiétés par les inévitables délais, les 

contraintes du métier et la nécessité de gagner 

assez. Vous nous apprenez à travailler comme 

des serviteurs inutiles. À quoi bon construire si 

le Seigneur n’édifie (cf. Ps 126,1)?» 

  

2. Joseph le silencieux 

 

« On se demande pourquoi saint Joseph ne dit 

rien dans l’Évangile. On pourrait au contraire 

s’interroger sur notre besoin de parler en toutes 

circonstances. Quelle parole authentique ne 

naît pas du silence ? Notre monde bruyant et 

verbeux nous presse de parler, de prendre 

position, d’affirmer nos solidarités avec 

l’émotion du moment. Saint Joseph enseigne à 

Thánh Cả Giuse:  

vị Thánh thế kỷ 21 

 
Đấng bảo trợ  người lao động, các gia đình, 

hoàn cảnh khó khăn và nhiều nữa, Thánh 

Cả Giuse nhận được lòng sùng kính quan 

trọng ở Pháp. Tuy nhiên, thông tin về Ngài 

rất hiếm trong sách Phúc âm. Dù thiếu 

thông tin về Ngài, nhưng tấm gương người 

cha nuôi Chúa Giêsu ngày nay đã mang đến 

cho mọi người đặc biệt các đôi vợ chồng con 

đường sống chiêm niệm và suy tư. 

 

Liệu thế kỷ 21 có phải là thế kỷ của Thánh Cả 

Giuse không? Ở Pháp, có một cộng đồng mới 

dành riêng cho Ngài: Gia đình Thánh Cả 

Giuse. LM Đôminicô-Giuse là thành viên đã 

xuất bản bộ sưu tập cá nhân về Những Tư 

tưởng tâm linh của Người  gia trưởng Thánh 

gia (Artège, 2019). Quyển sách sâu sắc này 

thoát khỏi những hình ảnh kiểu Épinal (hí 

họa*) cho phép chúng ta hiểu biết sâu xa hơn 

sự vĩ đại của người hậu duệ vua Davít.  

 

1. Thánh Giuse, người thợ làng Nazarét 

 

“Lạy Thánh Cả Giuse, công việc Ngài thật linh 

thiêng cho thấy Chúa Cha luôn hoạt động (qua 

Ngài*). Chúng con vừa lo lắng về sự chậm trễ 

không tránh khỏi, vừa bị ràng buộc nghề 

nghiệp và nhu cầu sống. Nhưng Ngài dạy 

chúng con làm việc như kẻ hầu vô dụng: 
Ví như Chúa chẳng xây nhà, 

Thợ nề vất vả cũng là uổng công” (x. Tv 126,1)?” 

 

2. Thánh Cả Giuse thầm lặng 

 

“Chúng ta thắc mắc tại sao Thánh Cả Giuse 

không nói gì trong Phúc âm. Ngược lại, chúng 

ta luôn băn khoăn về nhu cầu phát biểu ý kiến 

trong mọi hoàn cảnh. Có từ đích thực nào 

không phát ra sau giây phút thinh lặng đâu?Thế 

giới ồn ào và lắm chuyện thôi thúc chúng ta lên 

tiếng bày tỏ lập trường, khẳng định tình đoàn 

kết bằng cảm xúc mọi lúc. Thánh Cả Giuse thì 

dạy chúng ta thực thi bác ái bằng tự chủ để đem 
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pratiquer la charité par la maîtrise de soi, à 

mettre la Parole en pratique. On découvre alors 

qu’un acte de charité est la plus belle parole 

d’amour. » 

 

3. La sagesse de Joseph 

 

«Parce que Jésus est Dieu, Joseph a renoncé à 

être un grand homme (cf. Jn 3,30); parce que 

Jésus est sage, Joseph s’est mis à son école (cf. 

Pr 8,14). La grandeur de saint Joseph est de 

s’accorder à la petitesse de Dieu.» 
 

4. L’humilité de Joseph 

 

« Joseph se savait moindre que Jésus et Marie, 

mais il a accepté d’être pour eux père et époux 

; c’est dire combien l’humilité, en dévoilant 

notre petitesse, révèle notre grandeur. Seuls les 

humbles ont l’audace d’être saints : ils voient 

qu’ils ne sont rien et que Dieu leur demande 

tout.» 

 

 

5. Joseph, père de Jésus 

 

« Quel bienfait pour l’enfant Jésus que saint 

Joseph fût roi, véritablement, de dynastie et de 

cœur ! Le petit Prince de la paix apprit ainsi 

qu’il n’est de royauté qu’en référence au Père, 

qu’il n’est de puissance royale que celle de 

l’amour. La royauté de Joseph conduit son fils 

à être pleinement et librement lui-même. » 

 

6. Joseph, époux de Marie 

 

« Témoin et gardien de sa virginité, il est avant 

tout l’époux, la personne la plus intime, 

puisqu’il participe à l’éminente sainteté de 

l’Immaculée par la vertu de leur mariage. C’est 

pourquoi il est préférable de voir en saint 

Joseph, plutôt qu’un compagnon effacé et 

protecteur, le nouvel Adam dont Dieu a dit : « 

Il n’est pas bon que l’homme soit seul » (Gn 

2,18) et à qui le Seigneur a présenté une aide 

qui lui corresponde, Marie, son épouse. » 

Lời Chúa ra thực hành. Chúng ta thấy rằng 

hành động bác ái là sự yêu thương tốt đẹp 

nhất." 

 

3. Sự khôn ngoan của Thánh Cả Giuse 

 

“Vì Chúa Giêsu là Chúa nên Thánh Cả Giuse 

đã từ bỏ làm người cao cả (như Gioan tẩy giả*, 

Ga 3: 30); vì Chúa Giêsu khôn ngoan nên 

Thánh Giuse đã đến trường học của Người (Cn 

8: 14). Sự vĩ đại của Thánh Cả Giuse là biết 

hòa hợp với sự nhỏ bé của (Con*) Thiên 

Chúa." 

 

4. Sự khiêm nhường của Thánh Cả Giuse 

 

“Thánh Cả Giuse biết mình kém hơn Chúa 

Giêsu và Mẹ Maria, nhưng Ngài vẫn chấp nhận 

làm cha làm chồng. Càng khiêm tốn bao nhiêu 

để bày tỏ sự nhỏ bé của mình càng cho thấy sự 

vĩ đại. Chỉ ai khiêm tốn mới có đủ can đảm nên 

thánh. Họ thấy mình không là gì còn Chúa đòi 

hỏi mọi sự." 

 

5. Thánh Cả Giuse cha nuôi Chúa Giêsu 

 

"Rất tốt cho hài nhi Giêsu vì Thánh Cả Giuse 

là vua thực của triều đại (Đavít*) lẫn con tim! 

Vì vậy, Hoàng tử nhỏ Hòa bình (Giêsu*) đã 

học được rằng không có hoàng tộc nào ngoài 

việc liên hệ với Chúa Cha, không có quyền lực 

hoàng gia nào ngoài tình yêu thương. Vương 

quyền Thánh Cả Giuse đã hướng dẫn con trai 

mình trở thành chính bản thân rất đầy đủ và tự 

do." 

 

6. Thánh Cả Giuse, Phu quân Đức Maria 

 

“Chứng kiến và bảo vệ sự trinh trắng của Mẹ, 

trên hết Ngài là phu quân, người thân thiết nhất 

vì Ngài tham dự vào sự thánh thiện nổi bật của 

Mẹ Vô Nhiễm nhờ đức hạnh trong hôn nhân. 

Đó là lý do tại sao người ta thích nhìn Thánh 

cả Giuse như Ađam mới, hơn là bạn đồng hành 

luôn ẩn mình bảo vệ Mẹ, như Thiên Chúa 

phán: "Con người ở một mình thì không tốt" (St 



 

 

 

7. Le beau cœur de Joseph 

 

« Mars, renouveau printanier. Mars, mois de 

saint Joseph. L’association de ces deux 

jeunesses échappe-t-elle à la Providence? Le 

cœur de Joseph, vibrant de sourires simples et 

de joies vraies, vivant de l’amitié lumineuse 

qui dilate l’espace de la rencontre, s’émerveille 

de tout. Le cœur tendre de Joseph, toujours 

heureux de ce que Dieu donne, veille sur la 

Vierge qui mûrit en silence le fruit à cueillir au 

mois de mai. Le beau cœur de Joseph, toujours 

enthousiasmé par sa mission de gardien, voit 

déjà monter le règne estival du Christ dans 

l’éclat de la Transfiguration. Cœur de Joseph, 

bourgeon du Royaume. Mars, mois de saint 

Joseph, père aussi jeune que son fils. » 

 

 

 

 

8. Joseph, maître de la petite voie 

 

« Frappé par la prophétie de Siméon, Joseph de 

Nazareth entendit ainsi l’invitation à goûter la 

douleur du Père éternel. En fils accompli, il 

prononça son « Voici je viens » (Ps 39,8) et 

devint, pour les pécheurs qui auraient l’audace 

de le lui demander, l’initiateur à la souffrance 

de Dieu qu’on appelle béatitude. Par cette 

initiation, il devint le gardien des chemins de 

conversion.» 

 

 

 

9. Joseph éducateur en sainteté 

 

« La poétique désigne le travail des artisans, 

des poètes et des pères. Elle consiste en la 

manifestation discrète et silencieuse de ce qui 

n’était pas ou de ce qu’on ne voyait pas. 

L’artisan est visionnaire des puissances 

intimes de la matière qu’il travaille. Le 

2: 18) và Chúa đã ban cho người trợ giúp tương 

xứng với Ngài, chính là Đức Maria, người phối 

ngẫu của Ngài." 

 

7. Trái tim tuyệt đẹp của Thánh Cả Giuse 

 

“Tháng 3 mùa xuân tái hiện. Tháng 3 cũng là 

tháng Thánh Cả Giuse. Liệu việc trùng hợp hai 

điều tươi trẻ này không phải do Chúa Quan 

Phòng sao? Trái tim Thánh Cả Giuse dễ rung 

động trước những nụ cười đơn sơ và niềm vui 

chân thật, sống trong tình bạn rộng mở không 

gian gặp gỡ và kinh ngạc  trước nhiều điều. 

Trái tim dịu dàng của Thánh Cả Giuse luôn vui 

mừng với những gì Thiên Chúa ban, luôn âm 

thầm dõi theo Đức Trinh Nữ để thu gặt quả 

chín vào tháng 5 (tháng Đức Mẹ*). Trái tim 

cao đẹp của Thánh Cả Giuse cũng nhiệt thành 

với sứ mệnh bảo vệ để nhìn thấy triều đại Chúa 

Kitô triển nở huy hoàng của lễ Biến hình (ngày 

06.08*) trong mùa hè. Trái tim Thánh Cả 

Giuse là chồi non Nước Trời. Tháng 3, tháng 

Thánh Cả Giuse, người cha cũng tươi trẻ như 

con mình." 

 

8. Thánh Cả Giuse Bậc thầy con đường nhỏ 

 

“Bị đánh động vì lời tiên tri Simêon nên Thánh 

Giuse làng Nazarét đã nghe lời mời nếm mùi 

khổ đau của Chúa Cha vĩnh hằng. Trong người 

con thành đạt, Ngài đã thốt lên “Này con xin 

đến!” (Tv 40*(39): 8) và trở thành người bắt 

đầu cuộc khổ nạn của Thiên Chúa được gọi là 

phúc cho những tội nhân đủ can đảm kêu cầu 

Chúa*. Qua cuộc khởi đầu này, Ngài đã trở 

thành người bảo vệ các con đường hoán cải." 

 

9. Thánh Cả Giuse Nhà giáo dục sự thánh 

thiện 

 

“Thi pháp là công việc của các nghệ nhân, các 

nhà thơ và các thân phụ. Nó bao gồm sự biểu 

lộ kín đáo và im lặng những gì chưa có (tư/mơ 

tưởng*) hoặc chưa thấy được. Nghệ nhân là 

người có tầm nhìn xa về tiềm năng bên trong 

vật liệu mình đang thực hiện. Nhà điêu khắc 



sculpteur dégage l’ange dissimulé dans le 

marbre. Le poète porte dans le verbe le langage 

secret des choses muettes. Le père libère le fils 

et révèle l’homme qu’il sera. Saint Joseph est 

ainsi artisan de la conscience messianique du 

Christ, grammairien du Verbe incarné, 

libérateur du Rédempteur. Joseph, maître en 

humanité, soyez notre éducateur en sainteté!» 

 

 

 

10. Joseph, patron de la bonne mort 

 

« La mort de saint Joseph ne fut pas une 

épreuve particulière, mais elle révéla la forme 

de toute sa vie. Elle fut une extase, au sens de 

saint Thomas d’Aquin: une douce absence de 

volonté propre. » 

 

 

Joseph Vallançon  
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phát hiện thiên thần ẩn mình trong khối đá cẩm 

thạch. Nhà thơ thì mang trong mình ngôn từ 

kín đáo của những điều thầm kín. Thân phụ trả 

lại tự do cho con trai và tiên đoán người mà cậu 

sẽ trở thành. Vì thế, Thánh Cả Giuse là thợ thủ 

công ý thức về Đấng Mêsi của Chúa Kitô, là 

nhà ngữ pháp về Ngôi Lời Nhập Thể, vị Cứu 

Thế giải phóng dân Người*. Thánh Cả Giuse, 

bậc thầy trong nhân loại, xin hãy giáo huấn 

chúng con trong sự thánh thiện!” 

  

10. Thánh Cả Giuse Đấng bảo trợ sự chết 

lành 

 

“Cái chết của Thánh Cả Giuse không phải là 

một thử thách cụ thể, nhưng nó tiết lộ hình thái 

cả cuộc đời Ngài. Đó là sự xuất thần, theo lời 

Thánh Tôma Aquinas: sự rút lui êm thấm và tự 

nguyện." 

 
James & Joseph Lập 

01.10.2021** 

 
*01.10 đầu tháng Mân Côi. 

 

*01.10 cũng là lễ Thánh Têrêsa Giêsu Hài Đồng. Trong 

“Truyện một tâm hồn,” Thánh nữ tình nguyện sang Sài 

Gòn và Hà Nội truyền giáo. Dòng kín Sài Gòn được 

thành lập 1861. Năm 1888 Thánh nữ được nhận vào 

Dòng kín Lisieux chỉ có 15 tuổi. Sau vài năm, 2 chị tình 

nguyện ngã bệnh vì khí hậu và ăn uống ở Sài Gòn nên 

phải về Dòng Mẹ ở Pháp. Thánh nữ tình nguyện sang 

thay nhưng sức khỏe yếu Mẹ bề trên không chấp thuận. 

Dòng kín Hà Nội là chi nhánh Dòng kín Sài Gòn được 

thành lập 1895. Lần này Thánh nữ lại tình nguyện đi 

cùng nhóm sáng lập nhưng bệnh tình khá nặng. Lần nữa 

không được đi, Thánh nữ nhủ thầm: “Chúa không cho 

con đi mà muốn con về thiên đàng. Xin vâng, con sẽ làm 

mưa hoa hồng xuống trần gian.” Chắc chắn Thánh nữ 

vẫn nhớ cầu nguyện cho nước Việt Nam. Xin Thánh nữ 

làm ‘mưa hoa hồng’ xuống trên dân con Việt Nam, nhất 

là cho Sài Gòn và Hà Nội trong cơn đại dịch covid-19 

này.  
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