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Bài Giảng Ngày Lễ Thánh Cả Giuse (1958) 
Đức Cha Đôminicô Hồ Ngọc Cẩn, Giám-Mục Bùi-Chu  

Constítuit eum dóminum domus suæ, et prińcipem omnis possessiónis suæ. 
 

Đức Chúa Trời đã đặt ông Thánh Giuse làm chủ nhà Người,                                                   
cùng ban quyê ̀n coi sóc mọi sự thuo ̣c vê ̀ Người. 
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NGÀY LỄ THÁNH CẢ GIUSE 

 
BÀI EVAN THEO THÁNH MATTHÊU I, 18-21 

 

Khi Bà Maria, Mẹ Đức Chúa Giêsu, đã gá bạn cùng ông Giuse, mà 
trước khi ông bà về cùng nhau, thi ̀Đức Mệ đã cưu mang trong 
dạ bởi phếp Đức Chúa Thánh Thần. Mà ông Giuse là bạn của bà, 
vốn là kẻ nhân đức, cha ̉ng muốn làm cho bà phải mang tiếng, đã 
toan kín đáo bỏ bà. Ông còn đang suy tính điều ấy, liê ̀n có một sứ 
thần Chúa hiện đến cùng ông trong gia ́c ngủ mà bảo rằng: «Hỡi 
Giuse, con Vua Đavít, chớ ngại rước bà Maria là bạn ông về nhà, 
vì Đấng sinh xuống nơi Bà là bởi phếp Đức Chúa Thánh Thần. Bà 
sẽ sinh mo ̣ t Con Trai và ông sẽ đa ̣ t tên Người là Giêsu, vì chính 
Người sẽ cứu thoát dân mình cho khỏi tội lo ̃i.» 

 
Vir fidélis multum laudábitur. Et qui custos est Dómini sui, 
glorificábitur. (Prov. XXVIII et XXVII) 
Người trung tín thì rất đáng ngợi khen, kẻ gìn giữ Chúa 
mình thì sẽ được vinh hiển.  
 
Ớ anh em rất yêu dấu, ngày hôm nay ta hợp nhau mừng lễ ông 
Thánh Giuse, là bạn thanh sạch Đức Bà, là Cha nuôi Đức Chúa 
Giêsu cùng là Đấng bầu chữa Hội Thánh (lại là quan thầy riêng 
họ này), thì ta nên mượn lấy lời Kinh Thánh nói đây mà chúc 
tụng ngợi khen ông thánh Giuse.  
 

I. Vir fidélis multum laudábitur: Người trung tín rất đáng 
ngượi khen. 
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Thật chẳng có dân nào trung tín cùng vua, chẳng có tớ nào 
trung tín cùng chủ, chẳng có chồng nào trung tín cùng vợ, cho 
bằng ông Thánh Giuse trung tín cùng Đức Chúa Trời và rất 
thánh Đức Bà Maria. Từ thuở đời đời Đức Chúa Trời đã định 
chọn người. Để ký thác sự ma ̀u nhiệm Ngôi Hai ra đời trong tay 
người, từ trước đời đời Đức Chúa Trời đã biết Thánh Giuse sẽ 
thành tâm gìn giữ việc Chúa ký thác, nên Chúa lại ban nhiều ơn 
riêng để dọn linh hồn người cho có nhân đức đầy đủ khả kham 
việc Đức Chúa Trời ký thác.  
 
Vì vậy khi đến ngày Chúa định chọn một người nam để gá nghĩa 
cùng Đức Nữ Đồng Trinh Maria, thì khi ấy chẳng có nam nhân 
nào nhân đức trọn lành cho bằng ông Thánh Giuse. Vì vậy Chúa 
đã chọn người, vì người có đầy đủ mọi nhân đức, nên Kinh 
Thánh đã khen người là Vir Justus, kẻ lành, kẻ thánh. Người lại 
có một nhân đức đặc biệt, hiếm có người Giudêu đời ấy, ấy là 
khấn giữ mình trinh khiết.  
 
Người đã khấn như vậy, nay tha ̀y cả lại truyền cho người phải 
làm bạn với Bà Maria. Người thấy việc Bề trên truyền vốn trái 
hẳn cùng sự mình đã khấn; nhưng người suy rằng Bề trên thay 
mặt Chúa, Chúa thì phép tắc vô cùng, hễ Chúa muốn thì hai sự 
xem ra tương khắc, mà thi hành được cả hai. Vậy người lấy lòng 
trung tín mà vâng lệnh Đức Chúa Trời, làm bạn cùng Bà Maria, 
trước mặt tha ̀y cả chứng nhận là đôi bạn thật theo phép đạo.  
 
Khi người rước Đức Mẹ như rước bạn về nhà, thì ai hiểu được 
lòng hai Đấng ấy làm sao? Cả hai cũng đã khấn giữ trinh khiết 
trọn đời; nhưng cả hai cũng nhắm mắt vâng lệnh Chúa truyền 
nhận phép hôn nhân trước mặt tha ̀y cả. Khi về cùng nhau, 
Thánh Giuse mới tỏ cho Đức Mẹ hay mình đã khấn giữ mình 
trinh khiết, Đức Mẹ liền vui mừng, khỏi áy náy và cám ơn Chúa 
hết lòng, cùng tỏ ra cho Thánh Giuse hay mình cũng như thế. 
Ôi! Ai kể cho xiết khi ấy lòng Thánh Giuse hỷ hoan khoái lạc 
biết là chừng nào. Người đã giữ lòng trung tín vâng lệnh Chúa 
truyền mà làm bạn cùng Đức Bà như Bề trên chỉ định, như thế 
bề ngoài và theo phép đạo cũng kể là đôi bạn rồi đấy. Song bề 
trong trước mặt Đức Chúa Trời thì Thánh Giuse lại là Người 
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trung tín cùng Đức Chúa Trời vì cứ giữ trọn lời mình đã khấn. 
Lại cũng là trung tín cùng Đức Nữ Đồng Trinh Maria, vì hợp 
một ý với người mà giữ đức trinh khiết cho nhau, và làm chứng 
về đức trinh khiết người cho tỏ.  
 
Khi Đức Mẹ vâng lệnh Bề trên mà kết bạn cùng ông Thánh 
Giuse, thì người đã được Thiên Thần đến truyền tin rồi, cho 
nên cũng đã có thai Đức Chúa Giêsu rồi. Nhưng người chẳng 
dám lộ điều kín nhiệm ấy ra cho Thánh Giuse hay. Vì vậy chẳng 
khỏi bao lâu, khi Thánh Giuse thấy Đức Bà khác thường, thì lo 
buồn áy náy; thầm nghĩ một mình rằng, mình đã khấn giữ đức 
trinh khiết trọn đời; lại thấy Maria là một nữ trinh nết na hiếm 
có, chẳng hay đi đâu, không ai lui tới. Sao rầy ra như thế? Trần 
tố với quyền trên mà ly dị, rủi oan cho người vô tội thì sao, chi 
bằng khuất thân tuỳ lý thế. Thánh Giuse nghĩ vậy, rồi tính cuốn 
gói ra đi, Thiên Thần bèn hiện xuống bảo cho biết: Maria có thai 
là bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Đấng người sẽ sinh ra, thật 
là Con Đức Chúa Trời ra đời chuộc tội cho thiên hạ. Nên chớ 
buồn mà bỏ đi.  
 
Thánh Giuse nghe rõ sự tình, bèn xin lỗi Đức Mẹ và càng tỏ lòng 
mến yêu trung tín cùng người hơn nữa. Trước ái trung như 
bạn, rầy ái trung kính phục, vì biết rõ người là Mẹ Đức Chúa 
Trời. Ôi! Khi ấy Thánh Giuse vui mừng và cám đội ơn Thiên 
Chúa biết là chừng nào! Tưởng rằng mình làm bạn với một gái 
nghèo khó mồ côi, hay đâu bạn mình là Mẹ Chúa Tể càn khôn, là 
Mẹ Đấng cứu chuộc muôn dân thiên hạ, thì hạnh phúc biết là 
chừng nào! Vậy từ đó sấp đi Thánh Giuse hằng tận tâm kiệt lực 
giúp Đức Mẹ cho trọn chữ hiếu trung như đối với bạn lành chí 
ái, lại như đói với bà chủ quyền cả chức cao, chẳng dám tơ hào 
khiếm khuyết.  
 
Vir fidélis multum laudábitur! Người trung hiếu rất đáng ngợi 
khen: The ́  thì Thánh Giuse đáng khen ngợi dường nào! Đáng 
khen ngợi vì người đã hết lòng trung thành vâng theo mệnh 
lệnh Chúa, hết lòng trung thành mà giữ trọn nghĩa cùng Đức 
Mẹ.  
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II. Et qui custos est Dómini sui glorificábitur: Kẻ gìn giữ 
Chúa mình sẽ được vinh hiển. 

Thánh Giuse rất đáng khen, vì đã nên trung thành chỉ tín cùng 
Chúa và Đức Mẹ, lại được nên vinh hiển, vì gìn giữ Chúa mình là 
Đức Chúa Giêsu. Đức Chúa Trời thấy Thánh Giuse có nhân đức 
trọn lành hiếm có, nhất là xác hồn rất thanh tịnh, công cán rất 
hẳn hoi, mọi việc đều ân cần chu đáo, lại khiêm nhường rất 
thẳm sâu, chẳng biết khoe khoang, chỉ biết ở khôn ngoan giè 
giữ, cho nên Chúa phó một của châu báu vô cùng cho người gìn 
giữ, ấy là chính Ngôi thứ Hai Con Một Đức Chúa Trời. Ôi! Nào có 
đí gì trên trời dưới đất vinh hiển cho bằng làm kẻ giữ gìn Chúa 
mình sao? Vì thế mà người được gọi là Cha nuôi Đức Chúa 
Giêsu. Mà thế gian khi ấy không biết sự màu nhiệm Ngôi Hai ra 
đời, thì ngờ Đức Chúa Giêsu là Con thật ông thánh Giuse: Nonne 
hic est fabri fílius? «Người này không phải là Con ông thợ mộc 
đó sao?»  (Matt. XIII, 55) 
 
Dù ông Thánh Giuse làm Cha nuôi Đức Chúa Giêsu mà thôi, 
nhưng Đức Chúa Giêsu, thì cũng rằng Cha Con: Ecce, pater tuus 
et ego doléntes quærebámus te: «Kià, cha Con và mệ đau đớn tim̀ 
Con.» (Luc. II, 48) Vậy trừ ra chức làm Mẹ Đức Chúa Trời, thì có 
chức nào hiển vinh sang trọng bằng chức làm Cha nuôi Đức 
Chúa Giêsu chăng? Làm Cha nuôi Đức Chúa Giêsu, ấy là thay 
mặt cho Đức Chúa Cha, vì Đức Chúa Giêsu ở đời có Mẹ mà 
không có Cha, cho nên ông Thánh Giuse lo lắng mọi việc cho 
Người như Cha vậy. Bởi đấy khi Đức Chúa Trời truyền bảo sự gì 
về Đức Chúa Giêsu, như khi truyền đem Người trốn sang bên 
nước Egýptô, khi truyền đem Người về thành Nazarét, thì Đức 
Chúa Trời không truyền cho Đức Mẹ, chỉ truyền cho ông Thánh 
Giuse thôi.  
 
Đức Chúa Giêsu nhận biết ông Thánh Giuse là Cha nuôi mình, 
cho nên Người hằng tỏ lòng mến yêu vâng phục. Bởi đó trong 
ca vịnh ngày lễ ông Thánh Giuse Hội Thánh hát mừng người 
rằng:  
 
Rex Deus regum, dominátor 
orbis,  

Chúa Thượng-Đế chí-tôn, cai 
quản càn khôn vũ-trụ.  
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Cujus ad nutum tremit 
inferórum  
Turba, cui pronus famulátur 
æther,  
Se tibi subdit.  
 

Nơi hoả ngục đồn thủ khiếp 
kinh,  
Chốn Thiên-đình sấp mình 
phụng mệnh;  
Nay chẳng nệ vâng lệnh thánh 
nhân.  

 

- Cœlitum Joseph decus 
 

Thật chẳng có Đấng thánh nào được cao quyền cả thể như vậy. 
Ông Thánh Tômasô nói về Đức Mẹ rằng: «Dù Đức Chúa Trời 
phép tắc vô cùng không có thể dựng nên một bà nào cao trọng 
hơn Đức Bà được.» Ông Thánh Lêonađô cũng nói thêm về ông 
Thánh Giuse rằng: «Đức Chúa Trời không thể dựng nên một vị 
nào làm cha trọng hơn Đấng làm Cha Con Đức Chúa Trời được.» 
Các thánh nói như thế cho ta được hiểu rằng dưới Đức Chúa 
Trời chẳng có Đấng nào trọng bằng Đức Bà và trừ Đức Bà thì 
chẳng có Đấng nào trọng bằng Thánh Giuse. Vì người đã đáng 
chọn làm bạn thanh sạch Đấng làm Mẹ Đức Chúa Trời, và được 
làm Cha nuôi Con Đức Chúa Trời.  
 
Vì thế chắc rằng rầy trên trời, trừ Đức Mẹ thì chẳng có ai được 
vinh sang, được phúc lộc cho bằng ông Thánh Giuse, vì chẳng 
có ai đáng gọi là trung thành, Vir fidelis, đối với Chúa và Đức Mẹ 
cho bằng ông Thánh Giuse; chẳng có ai được phúc giữ gìn Chúa 
mình, Custos Domini sui, như ông thánh Giuse. Cho nên thật rất 
đáng khen, rất vinh hiển: Multum laudábitur, máxime 
glorificábitur. 
 
Vậy ta hãy chạy đến cùng ông Thánh Giuse, Ite ad Joseph, mà 
phó mình trong tay người gìn giữ xem sóc cho. Nếu ta giữ lòng 
trung thành với người, kính mến cậy trông cùng làm tôi người 
như tôi ngay con thảo, ắt người sẽ gìn giữ xem sóc ta, như xưa 
đã gìn giữ xem sóc Chúa Hài Đồng. Như thế, dù ma quỉ muốn 
tìm hại ta, như Hêrođê xưa muốn tìm hại Chúa Giêsu Hài Đồng, 
thì Thánh Giuse sẽ che chở ta khỏi mọi điều nguy hiểm. Khi 
sống được noi theo gương người mà sống thánh, khi chết nhờ 
ơn người phù hộ mà chết lành như người, hầu được về trời 
hưởng phúc làm một cùng Ba Đấng Giêsu, Maria, Giuse. Amen. 
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ITE AD JOSEPH! 

HÃY CHẠY ĐÊ ́N CÙNG GIUSE! 


