
THIÊN CHÚA ĐƯỢC TÔN VINH NƠI CÁC KẺ KHIÊM NHƯỜNG! 

 

 
... Thánh Macario là một trong các tổ phụ ẩn tu rất nổi tiếng sống vào thế 

kỷ IV. Không biết bao nhiêu lần thánh nhân phải ra công gắng sức tới mức tối 

đa để có thể chiến thắng ma quỷ. Một hôm ngài trông thấy ma quỷ xuất hiện 

với cái chẩn bằng lửa trong tay. Thánh Macario tức khắc bày tỏ lòng khiêm 

tốn trước thánh nhan THIÊN CHÚA. Và cái chẩn bằng lửa nơi tay tên quỷ cũng 

lập tức rơi xuống! Satan liền nổi giận và thét lớn với lòng căm thù ai oán: 

- Macario à, ngươi có nhiều đức tính mà ta cũng có, lại còn có nhiều hơn 

ngươi nữa là đàng khác. Chẳng hạn như ngươi ăn rất ít, còn ta, ta lại không 

ăn uống gì cả. Ngươi ngủ rất ít, còn ta thì không ngủ bao giờ. Ngươi làm được phép lạ, ta cũng làm 

được bao điều kỳ diệu. Chỉ có một điều ngươi làm được và biết phải làm, còn ta lại không làm 

được, đó là: ngươi biết tự khiêm tự hạ trước mặt THIÊN CHÚA! 

 

... Trong thời đệ nhị thế chiến 1939-1945, hai cô công chúa Hòa Lan cùng với hoàng hậu Giuliana 

(1909-2004) phải tị nạn sang Canada để trốn thoát các tranh chấp tàn khốc đang diễn ra nơi xứ sở. 

Trong khi thân phụ là vua Bernardo vẫn ở lại Hòa Lan để lo việc nước, trị vì vương quốc. Cả ba người 

gồm hoàng hậu và 2 cô công chúa đến sống tại thủ đô Ottawa và cư ngụ trong một căn nhà có đầy đủ 

tiện nghi. Cô công chúa lớn tên Beatrice tỏ ra thật kiêu căng hách dịch. Hoàng hậu Giuliana thấy rõ 

như thế nên cương quyết nhổ tận gốc rễ lòng kiêu căng đã sớm chớm nở nơi cô bé tuổi vẫn còn thơ. 

 

Một buổi sáng, như thường lệ, cô bé Beatrice đến gõ cửa phòng thân mẫu để chào và chúc một ngày 

tốt đẹp. Nghe tiếng gõ cửa, hoàng hậu cất tiếng hỏi: ”Ai đó?” Cô bé đáp: ”Đây là công chúa Beatrice!” 

Không có tiếng trả lời. Đợi một chút, cô bé gõ cửa một lần nữa. Hoàng hậu lại cất tiếng hỏi: ”Ai đó?” 

Cô bé thưa: ”Con là công chúa Beatrice đây!” Nhưng vẫn không có tiếng nói từ bên trong. Hoàng hậu 

Giuliana vẫn giữ thinh lặng. Lần này thì cô bé Beatrice hiểu. Cô bé gõ cửa lần thứ ba, và cũng lần thứ 

ba, hoàng hậu cất tiếng hỏi: ”Ai đó?” Công chúa Beatrice vội vàng thưa: ”Con là con gái của mẹ đây, 

mẹ à!” Thế là cánh cửa mở toang, hoàng hậu Giuliana mở rộng vòng tay ôm chặt cô công chúa cưng 

vào lòng, trìu mến hôn cô thật lâu. 

 

Kể từ ngày đó, cô bé Beatrice không bao giờ còn dám tự xưng là công chúa nữa! 

 

... Câu chuyện thứ ba xảy ra tại làng Ars bên Pháp. Khi Cha thánh Jean-Marie Vianney (1786-

1859) hoán cải người vợ của một ông do thái giàu có thì ông này hùng hổ đến Ars với cơn giận bốc 

cháy thật cao. Ông đích thân muốn gặp Cha Sở và khi đứng trước mặt Cha thánh Jean-Marie ông liền 

nói với giọng thô lỗ cộc cằn: 

- Vì ngài phá tan bình an đang có trong gia đình tôi nên tôi đến đây móc một con mắt của ngài! 

Cha thánh Vianney điềm nhiên hỏi lại với giọng thật đơn sơ khiêm tốn: 

- Mắt nào? Mắt trái hay mắt phải? 

Ông do thái vô cùng ngạc nhiên chưng hửng trước một câu hỏi như thế, nhưng ông vẫn trả lời: 

- Mắt phải! 

Cha thánh liền nói: 

- Vẫn còn lại con mắt trái để nhìn quí vị và để yêu thương quí vị! 

 

Ông do thái giàu sang vẫn chưa hả giận. Ông không buông tha. Ông cộc cằn hỏi tiếp: 

- Nếu tôi móc luôn cả hai mắt thì sao? 

Cha thánh Jean-Marie Vianney bình tĩnh đáp: 

- Tôi vẫn còn trái tim để nhìn và để yêu thương quý vị! 



 

Lần này thì Cha thánh Jean-Marie Vianney chiến thắng. Hay nói đúng hơn, quyền lực tình yêu của Đức 

Chúa GIÊSU KITÔ đã chiến thắng. Người đàn ông do thái thật sự xúc động. Ông quỳ sụp xuống và 

khóc như mưa. Cha thánh đã hoán cải lòng ông như đã hoán cải lòng vợ ông trước đó. Ông xin gia 

nhập Giáo Hội Công Giáo duy nhất thánh thiện và tông truyền. 

 

... ”Con ơi, hãy hoàn thành việc của con một cách nhũn nhặn, thì con sẽ được mến yêu hơn 

người hào phóng. Càng làm lớn, con càng phải tự hạ, như thế, con sẽ được đẹp lòng THIÊN 

CHÚA. Vì quyền năng THIÊN CHÚA thì lớn lao: Người được tôn vinh nơi các kẻ khiêm 

nhường. Đừng tìm những điều khó quá đối với con, những điều vượt sức con, con đừng xét 

tới. Những gì đã ấn định cho con, con hãy suy cho kỹ, cần chi phải hiếu kỳ! Đừng dây mình 

vào những việc quá sức con, vì những điều con trông thấy đã vượt quá trí hiểu của loài 

người. Nhiều người mắc sai lầm vì ý kiến riêng của họ, ý nghĩ xầu làm cho họ đảo điên” 

(Huấn Ca 3,17-24). 

 

(”La Mia Messa”, 1 Gennaio 2013 - 31 Marzo 2013, Anno VII, vol.I, Casa Mariana Editrice, trang 376-

377/384/388) 
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