
Tuần 3 

Tinh Thần Khiêm Nhường 

 
Khiêm nhường là sự nhận chân sự thấp hèn và bất xứng của ta trong mối tương quan 

với Thiên Chúa.  Đức khiêm nhường giúp ta từ bỏ tính kiêu căng, hiếu thắng và nhận biết vê 

khả năng của mình cũng như khả năng của người khác. 

Đức khiêm nhường không nghịch với ta biết rõ về khả năng thực sự của mình.  Đức 

khiêm nhường dạy ta rằng nhiều người cũng đặc biệt và độc đáo dưới mắt Chúa. 

Thánh Augustino nói rằng nếu có ai hỏi Ngài nhân đức nào là quan trọng thì Ngài sẽ trả 

lời khẳng định là đức khiêm nhường.  

Lucifer, thiên thần ánh sáng, đã bị tống giam nơi hoả ngục và trở nên Satan tối tăm 

cũng chỉ vì kiêu ngạo không phục tùng Thiên Chúa.  Adam và Eva cũng đã bị xua đuổi khỏi 

vườn Diệu Quang và bị tước đoạn quyền làm con Chúa cũng chỉ vì muốn tự mình "biết lành, 

biết dữ" khi ăn trái cấm trong vườn. 

Muốn biết kiêu ngạo tác hại như thế nào ta cần lùi lại lịch sử cứu độ để xem Thiên Chúa 

đã đối xử với những kẻ kiêu ngạo như thế nào. 

Chúa đã khuyên ta: "Các con hãy học cùng Ta vì Ta có lòng hiền lành và khiêm 

nhường" (Mt. 11:29) 

Muốn sống khiêm nhường trước hết ta phải nhận ra rõ ràng con người của ta, vì khiêm 

nhường là sự thật. Nhận ra sự thật về con người của ta: tài năng, sức khoẻ, nhân đức cũng 

như các khuyết điểm.  Nhận thức này sẽ cho ta một cái nhìn trung thực về con người của ta, để 

từ đó ta biết phải sống với tâm tình nào trước mặt Thiên Chúa cũng như anh chị em ta.  

Do đó trong ngày thứ tư của người Cursillista, để minh chứng chúng ta thật sự theo đuổi 

con đường trọn lành, là thái độ và tâm tình khiêm tốn của ta.  

  



Tinh Thần Vâng Phục 

 
  Vâng phục là đức tính đòi hỏi ta nhận biết quyền năng của Thiên Chúa, của Giáo 

Hội và những người đại diện Giáo Hội.  Tinh thần vâng phục giúp ta biết tôn trọng trật tự xã hội 

một cách chính đáng và biết hợp tác với mọi người. 

 Nhờ sự vâng phục của Chúa Kitô mà có ơn cứu chuộc. Ngài đã học vâng phục trong 

đau khổ và nhờ vâng phục Ngài đã thắng và chuộc lại sự không vâng phục của Adam.  Đức 

trinh nữ Maria đã trở nên nguyên nhân cứu rỗi nhờ sự vâng phục và đã sinh con của Chúa Cha 

cho trần gian. 

 Theo gương Chúa Kitô, Giáo Hội cũng vâng phục bằng tỏ bày đức tin đối với Thiên 

Chúa mặc khải.  Sự vâng phục trong Giáo Hội là sức mạnh đặc biệt của thừa tác viên Đức:   

Kitô. 

 Thánh Phaolô trong thư gửi Tito có căn dặn như sau: "Anh hãy nhắn nhủ họ phải phục 

tùng, tuân lệnh những người cai trị cầm quyền, phải sẵn sàng tra tay vào những việc lành, đừng 

thoá mạ ai, đừng hiếu chiến, hãy khoan dung, tỏ lòng rất mực hiền từ với mọi người." (Tt. 3:1-2) 

 Quan tâm đến sự vâng phục thánh ý Chúa, mọi người phải để ý lắng nghe, đón nhận và 

thực hành thánh ý đó qua những biến cố, những lời mời gọi, những sự việc sảy ra hằng ngày 

trong cuộc sống.  Những người có đức tin và vâng phục luôn luôn nhìn ra thánh ý Chúa trong 

những biến cố này.  

 Thánh Têrêsa Hài Đồng đã diễn tả tinh thần vâng phục như sau: "Bao lâu tôi kéo lê 

Thánh Giá trên đất, Thánh Giá sẽ trở nên rất nặng nề.  Nhưng tôi can đảm vác lấy, Thánh Giá 

sẽ trở nên nhẹ nhàng." 

 Tóm lại, nếu nhìn với con mắt đức tin mà vâng phục, người Cursillista nhận thấy rằng 

Chúa đang ở quanh mình.  Ngài đến với ta qua người vợ, người chồng, người con, người bạn 

và cả người không ưa ta.  Ngài đang đến với ta bằng những khó chịu ta gặp hằng ngày cũng 

như bằng những hân hoan mà mọi người mang đến cho ta. 

 Thường ngày đọc kinh Lạy Cha xin để ý đến câu: "Vâng ý Cha dưới đất cũng như trên 

trời". 

 


