
KHIÊM TỐN LÀ NỮ HOÀNG CỦA MỌI NHÂN ĐỨC 

 

LỜI CHÚA: Luca 18,9-14   Khi ấy, Đức Chúa GIÊSU nói dụ 

ngôn sau đây với những ai hay tự hào mình là người 

công chính và hay khinh bỉ kẻ khác. Có hai người lên đền 

thờ cầu nguyện, một người biệt phái và một người thu 

thuế. Người biệt phái đứng thẳng cầu nguyện rằng: ”Lạy 

Chúa, con cảm tạ Chúa vì con không như các người khác: 

tham lam, bất công, ngoại tình, hay là như tên thu thuế 

kia. Con ăn chay mỗi tuần hai lần và dâng một phần 

mười tất cả các hoa lợi của con”.. Người thu thuế đứng 

xa xa, không dám ngước mặt lên trời, đấm ngực và 

nguyện rằng: ”Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ có tội”. 

Thầy bảo anh em: người này ra về được khỏi tội, còn 

người kia thì không. Vì tất cả những ai tự nâng mình lên, 

sẽ bị hạ xuống, và ai hạ mình xuống, sẽ được nâng lên. 

 

SUY NIỆM 

 

”Tất cả những ai tự nâng mình lên, sẽ bị hạ xuống, và ai hạ mình xuống, sẽ được nâng lên”. Câu kết 

của Đức Chúa GIÊSU nhấn mạnh tầm quan trọng của nhân đức KHIÊM NHƯỜNG. 

”Hãy theo và học cùng Thầy, vì Thầy hiền lành và khiêm nhượng trong lòng”. Ước gì tư tưởng này theo 

sát các tín hữu Công Giáo mỗi giây phút trong cuộc sống. Nó cũng giúp mọi người mỗi ngày một trở nên 

giống Thầy Chí Thánh GIÊSU hơn. Hiền lành và khiêm nhượng trong lòng! Nguyên vẻ đẹp của chính câu 

nói cũng đủ thúc đẩy các tín hữu Công Giáo tiến bước trên con đường thánh thiện: Hiền lành và khiêm 

nhượng trong lòng! 

Hơn thế nữa, sách Đức-Huấn-Ca khẳng định: ”Lời cầu nguyện của kẻ khiêm nhường vọng lên tới các 

tầng mây: nó sẽ không yên lòng cho đến khi lời nguyện nó đến nơi, và nó chẳng rút lui cho đến khi 

Đấng Tối Cao đoái nhìn”. Và chắc chắn Đấng Tối Cao sẽ đoái nhìn, vì Ngài chăm sóc cách riêng những kẻ 

bé nhỏ và khiêm tốn. THIÊN CHÚA là Cha Nhân Hậu sẽ bênh đỡ, bảo vệ và ở cùng người khiêm tốn. Và 

một khi THIÊN CHÚA ở cùng ai, người đó có tất cả. Dù bị thế gian, ma quỷ và sự dữ tấn kích, người 

khiêm tốn vẫn không hề nao núng. Bởi vì người khiêm tốn đặt trọn niềm tin tưởng nơi THIÊN CHÚA Ba 

Ngôi. 



Thật thế, nếu Tình Yêu là Vua của mọi nhân đức thì 

Khiêm Nhường là Nữ Hoàng của mọi nhân đức. Đây là 

điều mà thế hệ ngày nay vẫn chưa hiểu. Con người ngày 

nay cần học biết cư xử với nhau cách đầy tràn tình yêu 

và khiêm tốn. 

Tín hữu Công Giáo mau mắn kêu xin cùng Đức Trinh Nữ 

Rất Thánh MARIA các ơn Khiêm Tốn và Yêu Thương mỗi 

khi lần hạt Mân Côi, và Đức Mẹ MARIA sẽ ban cho mỗi 

người 2 ơn này thật dồi dào. Đây là các ơn rất cần thiết 

cho sự cứu rỗi của từng người, đặc biệt trong thời buổi 

mà thế giới gần như bị rơi xuống vực sâu của khủng bố, 

hủy hoại, tàn phá và chết chóc. Trong mọi công việc mỗi 

tín hữu Công Giáo đều làm với trọn lòng KHIÊM TỐN và 

đầy tràn TÌNH YÊU. Tín hữu cư xử với nhau cách thật 

KHIÊM TỐN và đầy tràn TÌNH YÊU. Như thế, các tín hữu 

Công Giáo sẽ có thể lấp đầy hố thẳm của kiêu căng và tội 

lỗi .. 

Các tín hữu Công Giáo cũng học cách mau mắn tha thứ 

cho nhau, không nuôi dưỡng lòng thù hận. Còn có rất 

nhiều người không chịu tha thứ! Thật đáng buồn! 

Những người này không thể hy vọng được tha thứ, bao 

lâu họ không muốn tha thứ cho tha nhân. Vì thế, mỗi tín 

hữu cố gắng ý thức rõ điều này và mau mắn thật lòng tha thứ cho tha nhân. Trong cuộc sống, tâm tình 

khiêm tốn là nền tảng vững vàng kiên cố nhất để xây dựng lòng tha thứ. Và từ lòng tha thứ, tín hữu 

Công Giáo sẽ kín múc niềm an bình cùng hạnh phúc tràn trề. Bởi vì, oán thù là độc dược ngăn cản con 

người sống vui tươi và thoải mái. Trái lại, TÌNH YÊU là dầu thơm lan tỏa niềm hạnh phúc cho riêng mình 

và cho mọi người sống chung quanh. 

Một khuôn mặt rạng rỡ tình yêu và lòng khiêm tốn là khuôn mặt khả ái dịu dàng nhất. Đó là khuôn mặt 

phản chiếu Tình Yêu THIÊN CHÚA. Ai ai cũng hưởng nếm niềm an bình mỗi khi có dịp nhìn khuôn mặt ấy. 

Dĩ nhiên tín hữu Công Giáo không thể không nghĩ tới 2 Nhan Thánh mẫu gương tột đỉnh của mình. Đó là 

nhan thánh Đức Chúa GIÊSU KITÔ và Đức Trinh Nữ Rất Thánh MARIA. Ước chi mọi tín hữu luôn luôn 

chiêm ngắm hai nhan thánh và nhất là hãy noi theo gương sống Hiền Lành, Khiêm Tốn và Từ Bi Tha Thứ 

của các Ngài. 
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