THÁNH GIUSE LAO ĐỘNG
Hôm nay ngày 1 tháng 5, Giáo Hội tôn vinh Thánh
Giuse quan thầy những người lao động, Đấng có một tinh
thần hằng say làm việc không ngại khó khăn vất vả. Tinh
thần hy sinh cao độ của Ngài muốn dâng cho Thiên Chúa
công sức và tình yêu để cầu nguyện và đền tội, để xin
Thiên Chúa ban cho nhân loại muôn phúc lành. Lời cầu
nguyện chưa đủ phải kèm theo một trái tim chứa đựng
tình yêu lớn lao. Ngài đã thánh hóa công việc làm trở
thành lời cầu nguyện linh thiệng để xin Thiên Chúa ban mọi phúc lành xuống cho nhân loại, với
một tình yêu nồng nàn, một khát vọng đền bù tội lỗi, để mưu cầu ơn ích cho con người. Cuộc
đời công chính và thánh thiện của Thánh Giuse đã nêu gương cho mọi người trần thế tinh thần
lao động.
Chữ lao động có một giá trị lớn lao bởi tám mươi phần trăm là những người thuộc thành
phần lao động. Nó bao gồm tất cả mọi công việc về kỹ nghệ, sản xuất, nông nghiệp, chăn nuôi,
v. v. Tóm lại, mọi nhu cầu con người đều qua bàn tay lao động để đem lại nhà ở, cơm ăn, áo
mặc, phương tiện, và tất cả mọi nhu yếu phẩm để phục vụ con người. Thánh Giuse từ đáy tâm
hồn, ngài có một tình yêu tuyệt vời đối với Thiên Chúa. Ngài đã khước từ đời sống thế tục, tuy
mang dòng máu Vương Đế Đa Vít. Ngài đã sống âm thầm ẩn dật lao động với một tâm hồn
khiêm hạ thẩm sâu. Ngài hiến dâng đời mình để chỉ sống cho Thiên Chúa. Ngài dùng nhiều giờ
thinh lặng cầu nguyện ngoài công việc lao động. Thời giờ của ngài là cầu nguyện. Tâm hồn
ngài như phượng hoàng bay cao. Ngài say sưa mất hút trong tình yêu Thiên Chúa. Năm 12 tuổi
Ngài đã tự dâng mình cho Thiên Chúa và Khấn giữ đồng trinh trọn đời. Năm ba mươi ba tuổi
Thượng tế Simêon và các tư tế ra lệnh triệu tập các thanh niên thuộc dòng tộc vua Davit để
tuyển chọn cho cuộc đính hôn với Đức Maria một thiếu nữ duyên sắc đạo hạnh tuyệt vời. Các
thanh niên thuộc dòng tộc Đa vít đã có mặt đầy đủ ở đền thờ Jerusalem. Thượng tế Simêon và
các tư tế đã ra lệnh, mỗi người phải cầm một cành cây trong tay và cầu nguyện.
Giờ phút cầu nguyện Thánh Giuse tuyên khấn lại lời hứa đồng trinh, dâng lên Thiên
Chúa và cầu nguyện cho Đức Maria, xin Thiên Chúa ban cho Đức Nữ một người bạn tốt lành
thánh thiện. Thánh Giuse không nghĩ đến cuộc hôn nhân và luôn giữ đời trinh khiết để hiến
dâng phục vụ Thiên Chúa. Nhưng lạ lùng thay trong lúc mọi người cầu nguyện thì cành cây
của Thánh Giuse là cành độc nhất nở một chồi hoa. Một bồ câu lộng lẫy đổ trên đầu Ngài. Các
tư tế phối hợp Đức Maria với thánh Giuse một vị Trượng phu thanh tịnh nhất, thánh thiện nhất
trong nam giới.
Đức Maria có một tài sản khá lớn, nhưng hai người đã đồng ý cho kẻ khó một phần, một
phần dâng vào đền thờ, một phần giữ lại cho mình. Thánh Giuse đề nghị với Đức Maria sẽ tiếp
tục sống nghề thợ mộc. Thánh Giuse đã nêu cao mẫu gương lao động cho nhân thế, bởi ngài
thánh hóa công việc lao động để làm vinh danh Thiên Chúa vì “ Thiên Chúa đã làm việc tạo

dựng vũ trụ trong sáu ngày, và ngày thứ bẩy ngài nghỉ ngơi “ Thiên Chúa đã dẫn đưa Thánh
Giuse chọn cho mình một công việc phù hợp với tâm hồn đạo đức thánh thiện, hợp với Thánh Ý
Thiên Chúa. Thánh Giuse nêu gương lao động siêu việt , bởi ngài muốn hiến dâng công sức lao
động, những giọt mồ hôi, những hy sinh vất vả thành lời cầu nguyện thâm thúy nhất, để xin
Thiên Chúa ban Đấng Cứu Thế cho nhân loại. Lễ vật Ngài dâng lên chính là tâm tình yêu mến
và hi sinh lao động của mình. Ngài đã lập nên một công nghiệp lớn Lao, để Xin Thiên Chúa ban
muôn phúc lành cho con cái nhân loại biết thánh hóa công việc của họ, đem lại lợi nhuận, sự
sống gia đình, không những nó mang một giá trị nuôi sống gia đình mà nó còn mang một giá trị
đền tội và đời sống hoàn thiện cho mình. Đồng thời để giúp cho tha nhân, từ trong muôn muôn
ngàn người, Thánh Giuse là người độc nhất đã yêu lao động và thánh hóa lao động với ý cầu
nguyện, xin thiên chúa ban cho con người biết hiến dâng những vất vả nhọc nhằn lên Thiên
Chúa, thánh hóa đời họ để đem lại sức sống ơn thánh cho hồn xác. Nhờ đó con người giữ được
ơn thánh và mọi phúc lành trong cuộc sống lữ hành trần thế. Bởi “ nhàn cư vi bất thiện “ sản
sinh bất trung tội lỗi.
Lao động khổ cực vất vả thánh hóa công việc của mình dâng cho Thiên Chúa là phương
thể giúp con người được hoàn thiện. Có qua hy sinh đau Khổ con người mới được tôi luyện
trong nhân đức và sống xứng đáng với nhân phẩm con người. Đây cũng là phương thế giúp
khiêm tốn hơn, yêu thương hơn, quảng đại hơn. Lao động nâng con người lên tới gần Thiên
Chúa, bởi lao động như một trường học đào tạo con người sống khiêm tốn an hòa yêu thương
và suy phục thánh Ý Thiên Chúa, quy hướng về Thiên Chúa, chân nhận sâu sa giá trị con người
là một thọ tạo, và tôn thờ Thiên Chúa là Đấng tạo dựng vũ trụ đã yêu thương và ban cho con
người được tận hưởng những ân phúc ngọt ngào tốt lành vô biên của Thiên Chúa. Giáo Hội
kính Thánh Giuse lao động là người cha chung của nhân loại, đã để lại cho con người mẫu
gương anh dũng cao quý của hy sinh, tình yêu xây dựng hạnh phúc cho con người, cho gia đình,
cho xã hội, đem lại an vui và quy hướng con người bước đi trong đường lối Thiên Chúa. Đã
hoạch định cho họ sự khiêm tốn hơn, để họ dễ dàng chiếm hữu Thiên Chúa trong cuộc sống đời
này và mai sau trên Thiên Quốc.
Sr. Kim Anh

