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Kết thúc tháng Hoa kính Đức Mẹ, lễ Chúa Thánh-Thần Hiện Xuống dẫn vào 
tháng Kính Trái Tim Cực Thánh Đức Chúa Giêsu, tóm tắt gương nhân đức 
của Người, kinh cầu kết bằng lời nguyện rằng: 

“Trái Tim Đức Chúa Giêsu, 
hiền lành và khiêm nhường trong lòng, 

xin uốn lòng chúng con nên giống Trái Tim Chúa” 
Lạy Chúa! 
Chúng con cứng lòng làm Chúa đau-đớn xót-xa. Chúng con cam tâm khước 
từ Thần-Khí Chúa, nên không còn hiền lành và khiêm nhường như hình ảnh 
Chúa đã tác tạo nên chúng con. Xin Chúa ban Thần-Khí Chúa đến sửa chữa 

cõi lòng cứng-cỏi, tự phụ của chúng con để chúng con quay về với căn-tính 
nhân-hậu khiêm-nhu giống hình ảnh Chúa. 
 
Hiền lành và Khiêm nhường là hai nhân đức quan hệ hỗ tương. Không khiêm 
nhường thì chẳng thể hiền lành. Không hiền lành ắt sẽ chẳng khiêm nhường. 
 
1- Hiền Lành & Khiêm Nhường là Thần-Tính nơi Trái Tim Chúa  
 
1.1-Theo từ-nguyên, người hiền lành thì tự bản chất đã tốt lành (good-
natured), là người có đức tốt (virtuous/meek), biết hạ mình nhún 
nhường, nhã-nhặn, biết chấp nhận lẽ phải mà không kiêu ngạo coi 
mình là hơn hết (humble/modest). “Nhân chi sơ tính bản thiện” là vậy. 
Nhưng nếu để cho ngoại-cảnh xấu-xa lôi cuốn, mà chịu ảnh-hưởng chiều 
theo tính xác thịt thì sẽ trở nên xấu.  
 
Sau khi tạo dựng các thiên-thần cùng vũ-trụ, muôn loài muôn vật trong trời 
đất,Thiên-Chúa toàn-năng dựng nên thụ-tạo hữu-hình là Adam và Eva, 
nguyên-tổ loài người, được Chúa rất trân quý vì Chúa cho mang bản-tính 
thần-linh giống hình ảnh của Người, cho làm chủ công-trình Chúa sáng-tạo, 
thống-trị mặt đất (St.1:1-8; 27-28): 

“Khi Chúa sáng-tạo thế-nhân, 
Người cho họ được vững bền trường-sinh 

Cho mang bản-tính thần-linh, 
Cho mang hình ảnh quang-vinh của Người.” 

[Khôn Ngoan 2, 23] (1) 



Hình ảnh quang vinh ấy là, như lời Chúa đã bày tỏ: “Anh em hãy mang lấy 
ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền lành và khiêm nhường. Tâm 
hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ 
nhàng.” (Mat.11: 29-30) 
 
Như vậy, một khi đã mang hình ảnh của Thiên Chúa, người tốt lành phải biết 
nhẫn nhịn chịu đựng không than van trách cứ, oán hờn, nhưng rộng lượng 
khoan dung tha thứ, có lòng thương người sẵn sàng giúp đỡ người yếu kém, 
hoạn nạn khốn khổ, an ủi kẻ buồn phiền, không ganh ghét ai mà chỉ muốn 
làm cho người khác được hoan lạc hạnh phúc. Ấy là nhân hậu, dịu hiền, là từ 
tâm khả ái, là rộng rãi bao dung. Ấy là người từ tốn, biết trọng sự thật lẽ 
phải, có lòng thật thà, chính trực, không tham lam gian dối, độc ác, biết nhìn 
trước trông sau, biết trọng người trên kẻ dưới, hoà nhã với người xung 
quanh. Ấy là người mà sách thánh từng ca tụng và răn dạy rằng: 

"Vì Người ghét kẻ gian-phi, 
Còn ai chính-trực, Người thì kết thân. 

Người chúc dữ cho những quân thất đức, 
Chúc lành cho kẻ chính-trực, lòng ngay. 

Người nhạo báng những ai hay nhạo báng, 
Kẻ khiêm nhường, Người mau chóng thi ân. 

Khôn ngoan, Người sẽ dành phần, 
Ban cho được hưởng đầy tràn vinh quang. 

Còn ai khờ dại kiêu-căng, 
Thì phần nhục-nhã phải mang ê-chề. 

[CN.3: 32-35] (1) 
 
1.2_ Chúa Giêsu là gương nhân đức hiền lành và khiêm nhường: 
 
* Nội Kinh Cầu Trái Tim Đức Chúa Giêsu tóm gọn sau đây cũng đã đủ để 
phản chiếu tấm gương nhân đức của Người rồi:   

* "Trái Tim Đức Chúa Giêsu hay nhịn hay thương vô cùng, hay ở rộng 
rãi cùng những kẻ nguyện xin, đã phải xấu hổ nhuốc nha bội phần, đã phải 
tan nát vì tội chúng con, đã vâng lời cho đến chết, đã phải lưỡi đòng thâu 
qua, dâng mình chịu phạt cho kẻ có tội.“ 
  *  Trái Tim Đức Chúa Giêsu hay cứu chữa kẻ trông cậy, là nguồn mọi 
sự yên ủi, là sự Sống cùng là sự sống lại chúng con, ban cho chúng con được 
bằng yên và làm lành cùng Đức Chúa Trời." 
 
* Vài dẫn thuật sau đây càng làm sáng tỏ hơn gương nhân đức của Người: 
 * Người đã vâng lệnh Chúa Cha từ bỏ ngai Trời, xuống thế mặc lấy xác 
loài người, sống cuộc đời khiêm hạ, chịu cảnh nghèo hèn, bé mọn, chịu xỉ vả, 
đánh đòn, và chịu chết trên thập giá đau thương để chuộc tội cho loài người. 
Trong Vườn Cây Dầu, Người đau đớn đến nỗi phải van xin Chúa Cha cất đi 
gánh nặng: 

“Xin Cha cất chén đắng đi, 
Nhưng tuỳ Cha định đừng vì ý con” (2) 

để rồi trên tử-giá dang tay, Người trút lời huyết lệ, xin vâng theo thánh-ý: 
“Xin vâng uống giấm đắng này, 

Cho con hết khát, con nay vẹn tròn 
Vẹn tròn thánh-ý Cha ban 

Hồn con phó thác trong bàn tay Cha.” 
[Gioan 6, 2-3] (3) 



  
  * Trong bữa Tiệc ly, Người đứng dậy, rời bàn ăn, cởi áo ngoài, lấy khăn 
mà thắt lưng, đổ nước vào chậu, bắt đầu rửa chân cho các môn đệ rồi lấy 
khăn thắt lưng mà lau……Rửa chân cho các môn đệ xong, Người mặc áo vào, 
về chỗ và nói: “Anh em có hiểu việc Thầy mới làm cho anh em không? Anh 
em gọi Thầy là “Thầy”, là “Chúa”, điều đó phải lắm, vì quả thật, Thầy là 
Thầy, là Chúa. Vậy, nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, 
thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. Thầy đã nêu gương cho anh 
em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em. (Gioan. 13: 4-
15) 
 *  Một hôm, Khi ông Phêrô hỏi Đức Giêsu: "Thưa Thầy, nếu anh em con 
cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải bảy lần 
không?" Người đáp: "Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi 
lần bảy". (Mát-thêu 18, 21-35) Trong hai dụ-ngôn sau đây, Chúa tha-thứ 
không hẳn vì người xúc-phạm biết hối lỗi, cũng không phải do lòng cao-
thượng nhân-đức, mà thứ-tha vì tình thương hải-hà muốn cứu vớt tội-nhân:   

 * Tên mắc nợ kia đã được nhà vua cho về, tha món nợ vì hắn sấp 
mình xin vua rộng lượng cho y khất lại, nhưng vừa ra khỏi cửa, hắn đã túm 
cổ bạn mình, tống bạn vào ngục để đòi nợ cho kỳ được. Nghe sự-việc, vua 
trao hắn lại cho lính hành-hạ đến ngày hắn trả xong nợ, và phán: "Tên đầy 
tớ độc ác kia! ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta, thì 
đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn, như chính ta thương 
xót ngươi sao?" (Mát. 18, 23-35). 

  * Những người Pha-ri-siêu và kinh-sư dẫn đến trước Chúa Giê-su, 
người đàn bà bị bắt quả-tang phạm tội ngoại-tình. Họ gài bẫy, xin Người cho 
biết quyết-định về hình phạt ném đá chiếu theo luật Môi-sê. Người lặng im, 
viết trên đất, tỏ thái-độ lơ-đãng như không thèm quan-tâm, rồi bảo họ: “Ai 
trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi!”. Thế là có tật giật 
mình, họ lần-lượt giã đám, chỉ còn lại một mình Đức Ki-Tô với chị kia. Người 
nói với chị: “Tôi không lên án chị đâu. Chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội 
nữa!” (Gioan 7:53-8:11) 
  * Trên thập giá, trước khi trút hơi cuối cùng, Chúa Giêsu còn khẩn 
khoản xin Chúa Cha: 

Lạy Cha, 
"Họ không biết họ sai lầm 

Xin Cha tha họ đã làm khổ con!" (4) 
 
2- Còn Ma Quỷ thì trái lại gian ác kiêu căng, coi Trời bằng vung.  

Kinh Tin Kính tuyên xưng rằng: “Thiên Chúa là Cha toàn-năng, Đấng tạo 
thành muôn vật hữu-hình và vô-hình”. Muôn vật vô-hình là các thiên-thần, 
được tạo dựng để phụng sự Chúa và giúp đỡ loài người. Nhưng có một số 
thiên-thần do Lucifer lãnh-đạo không vâng phục Thiên Chúa, muốn ngang 
bằng Thiên Chúa, nên bị giáng phạt làm ma quỉ, bị đày xuống hoả-ngục đời 
đời chẳng được tiếp cận Người.  

Về sự hiện hữu của các thiên-thần, Chúa Giêsu phán: “Thật, Ta nói thật với 
các ngươi, các ngươi sẽ thấy trời mở ra, và các thiên-thần Chúa lên xuống 
trên Con Người”. Đó là lời Chúa nói với Nathanael khi ông đến gần Chúa (Ga 
1, 47-51). Sách Khôn Ngoan ca ngợi vai trò của các thiên-thần rằng: 

"Ya-vê tối-thượng chí tôn, 
Là Vua thống-trị muôn dân, đất trời. 



 Hỡi đoàn thần-sứ của Người, 
Anh-hùng luôn sẵn vâng lời Người ban! 

 Hỡi đoàn dũng-mãnh thiên-quân,  
Hằng kề bên Chúa luôn tuân ý Ngài!” 

[TV. 103: 19-23] (5) 

Trong sách Khải-Huyền, thánh Gioan tường thuật các thiên-thần tốt lành 
được Thiên Chúa sai đi giao chiến với ma quỷ dẫn đầu bởi thần dữ Lu-xi-phe: 
“Bấy giờ có giao chiến trên trời: thiên-thần Micae và các thiên-thần của ngài 
giao chiến với con Mãng Xà. Con Mãng Xà cùng các thiên-thần của nó cũng 
giao chiến. Nhưng nó không đủ sức thắng được và cả bọn không còn chỗ 
trên trời nữa”. Con Mãng Xà bị tống ra, đó là Con Rắn xưa, mà người ta gọi là 
ma quỷ hay Satan, tên chuyên mê-hoặc toàn thể thiên hạ; nó bị tống xuống 
đất, và các thiên-thần của nó cũng bị tống xuống với nó. Và tôi nghe có tiếng 
hô to trên trời:  
 
"Thiên Chúa chúng ta thờ giờ đây ban ơn cứu độ, giờ đây biểu dương uy-lực 
với vương quyền, và Đức Ki-tô của Người giờ đây cũng biểu dương quyền 
bính, vì kẻ tố cáo anh em của ta ngày đêm tố cáo họ trước toà Thiên 
Chúa, nay bị tống ra ngoài. Họ đã thắng được nó nhờ máu Con Chiên và 
nhờ lời họ làm chứng về Đức Ki-tô: họ coi thường tính mạng, sẵn-sàng chịu 
chết. Nào thiên-quốc cùng chư vị ở chốn thiên-đình hãy vì đó mà mừng vui 
hoan hỷ! Khốn cho đất và biển, vì ma quỷ đã xuống với các ngươi, nó 
giận điên lên vì biết rằng nó chỉ còn một ít thời gian."  (KH 12:7-12). 
 
Rõ ràng là Ma Quỷ ghen tương, ganh tị không chấp nhận loài người đã 
được Chúa ban Thần-Khí, trở nên thụ-tạo được Chúa yêu thương, nên rình 
rập cám dỗ, tố cáo hầu lôi kéo họ theo mình mà chống lại Thiên 
Chúa. Bản tính của ma quỷ chính là gian tà độc ác, khôn khéo, xảo 
quyệt, tự phụ kiêu căng, nghịch lại với bản tính thần-linh là hiền 
lành, nhân hậu và khiêm nhu.  Đó là đầu mối của tội lỗi phá vỡ công trình 
tạo dựng của Thiên Chúa. 
 
 * Về sự khôn khéo xảo quyệt của ma quỷ, Đức Thánh Cha Phanxicô nói: 
“Ma quỷ xảo quyệt, nó không bao giờ biến mất vĩnh viễn, cho đến ngày tận 
thế.…nó biết về thần-học còn hơn kiến thức của tất cả nhà thần-học cộng lại.’ 
Ngài nói với 600.000 người trẻ ở Paraguay rằng: ‘Các bạn trẻ thân mến, ma 
quỷ là bậc thầy lừa đảo. Nó đưa ra hết hứa này đến hẹn khác, nhưng không 
bao giờ cho. Nó sẽ không bao giờ làm những gì nó nói. Nó không thực hiện 
lời hứa của mình. Nó làm bạn muốn những thứ mà nó sẽ không cho, dù bạn 
có theo đuổi lời hứa đó hay không. Nó làm bạn hy vọng vào những chuyện sẽ 
chẳng bao giờ làm bạn hạnh phúc.…. Nó là bậc thầy lừa đảo, bởi nó bảo rằng 
chúng ta phải bỏ bạn bè, và đừng bao giờ tin tưởng ai. Tất cả mọi thứ này 
đều là vẻ bề ngoài. Nó làm bạn nghĩ là giá trị của bạn dựa trên những gì bạn 
chiếm hữu.’  

 * Về sự cám dỗ của ma quỷ, Chính Chúa Giêsu đã chiến thắng ba cơn 
cám dỗ khi Thần khí đưa Người lên hoang địa. Người đã nói với các tông đồ 
rằng: "Các con hãy cầu nguyện kẻo sa chước cám dỗ” (Luca 22,39). Mô tả sự 
cám dỗ của ma quỷ, Đức Thánh Cha Phanxicô nói rằng: “Chúng ta có một 
cơn cám dỗ đang lớn mạnh: nó lớn mạnh và tiêm nhiễm người khác. Ví dụ, 
chúng ta hãy nhìn vào vấn đề nói xấu: Tôi hơi ghen tị một chút với người này 
hay người nọ và đầu tiên tôi chỉ ghen tị trong lòng và tôi cần chia sẻ điều này 



ra ngoài và tôi đi đến gặp người khác và nói: “Nhưng chị đã gặp người đó 
chưa?’…và cuộc nói xấu này nỗ lực để phát triển và tiêm nhiễm từ người này 
sang người khác… Đây là cách thế mà việc nói xấu hoành hành và tất cả 
chúng ta đã từng bị cám dỗ để rơi vào việc nói xấu này! Có lẽ không có một 
trong số các bạn ở đây, nếu bạn là một vị thánh, nhưng cả tôi nữa cũng bị 
cám dỗ vào kiểu nói xấu này! Đó là cơn cám dỗ hằng ngày. Và nó bắt đầu 
theo cách này, cách kín đáo, giống như một giọt nước. Nó lớn mạnh ngang 
qua việc lây nhiễm sang người khác và cuối cùng nó tự biện minh chính nó”. 

3- Phải chăng ngày nay quỷ-vương đang thống trị loài người? 
 
Quả nhiên không thể phủ nhận rằng ma quỷ gây chia rẽ tranh chấp hận thù 
khiến cho hoà bình tan vỡ, tan vỡ từ trong gia đình ra ngoài xã hội. Bao lâu 
còn theo ma quỷ, bấy lâu còn tội ác. Khi tội ác lan tràn, ấy là lúc con người 
hoàn toàn làm tôi ma quỷ, để cho ma quỷ lên ngôi thống-trị và sai khiến.  
 * Trong gia đình, các thành viên bất hoà chia rẽ, vì tị hiềm, ghen tương, 
đố kỵ nhau. Trong bài giảng ngày 10/04/2014, Đức Thánh Cha Phanxicô 
tuyên bố: “Ma quỷ đang tấn công dữ dội vào các gia đình, là nơi ma quỷ 
không muốn tình yêu được thể hiện và chúng đang tìm cách để phá hủy tình 
yêu….Nguyện xin Thiên Chúa ban phúc lành cho mọi gia đình.  Xin Người ban 
sức mạnh cho các gia đình trong cơn khủng hoảng này, cơn khủng hoảng mà 
ma quỷ đã tạo ra để phá hủy nền tảng gia đình.” 
 * Ngoài xã hội, tệ nạn tràn lan rộng khắp, kẻ cầm quyền hiếp đáp, tham 
lam, bất công, bóc lột nhân dân, người dân bạo-hành cấu xé, tàn sát nhau, 
tất cả từ trên xuống dưới vô cảm trước cảnh khốn cùng của đồng loại, chỉ 
biết ích-kỷ coi trọng quyền lợi của mình. Xã hội trở nên vong thân và vong 
bản! Những ai còn lương-tri, nhân-phẩm phải ra sức chiến đấu với tội ác. 
Cuộc chiến với ma quỷ, với tội ác vẫn còn tiếp diễn.  
 
Chính Đức Gioan Phaolô, ngày 24.5. 1987, khi viếng đền thánh kính Tổng 
Thần Micae từng cảnh giác: “Cuộc chiến giữa quỷ dữ và tổng thần Micae hiện 
vẫn tiếp diễn, bởi vì quỷ dữ đang tìm cách lợi dụng mọi hoàn cảnh, nó vẫn 
sống và đang hoạt động trên thế giới. Ngày nay sự dữ vẫn bao vây chúng ta, 
những thảm hoạ đang gây tổn hại cho xã hội chúng ta, sự đổ vỡ và mâu 
thuẫn nơi con người không chỉ là hậu quả của tội nguyên tổ, nhưng thật rõ 
ràng cũng còn là hậu quả của những quyền thần tối tăm ngự trị và hoạt động 
qua những con người”. (An Exorcist Tells His Story - Tác giả: Gabriele 
Amorth) 
 
Trong bài giảng Thánh Lễ ngày Thứ Sáu (11/04/2014) ở nguyện đường Santa 

Marta, Đức Thánh Cha Phanxicô cũng cảnh giác rằng: “Satan tồn tại trong thế 

kỷ hiện tại của chúng ta và chúng ta phải học từ Kinh Thánh cách chống trả 
lại các cơn cám dỗ của nó. (Vatican Radio). Ngài dẫn chứng: ”Các chiến tranh 
và hành động khủng bố, với các hậu-quả thê-thảm của chúng, các vụ bắt cóc 
người, các bách hại vì các lý do chủng tộc hay tôn giáo, các lạm dụng đã ghi 
dấu từ đầu tới cuối năm vừa qua gia tăng một cách đau đớn tại nhiều vùng 
trên thế giới, đến độ có các hình thể có thể gọi là “một đệ tam thế chiến từng 
mảnh”. (Sứ điệp gửi Ngày Hoà Bình Quốc Tế 2016) 

 
Phải chăng ngày nay quỷ-vương đang thống trị loài người? Vấn nạn trên đây 
trước những tai ương dồn dập xảy đến, nếu không là thậm xưng, thì cũng là 
tiếng kêu báo động cho con người bừng tỉnh. Phải chăng đó là tiếng lòng của 



Trái Tim tân khổ Chúa Giêsu như năm xưa khi Người sai tiên tri Giona đi 
thông báo cho vua quan dân chúng thành Ninivê ăn năn hối cải? Phải chăng 
đó là tiếng lòng của Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ nơi Fatima năm xưa cũng như bao 
lần Mẹ hiển linh khắp nơi trên thế giới? 
 
Thiết nghĩ cần nhắc lại thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Galat: "Nếu anh em cấu 
xé nhau, anh em hãy coi chừng, anh em tiêu diệt lẫn nhau đấy! Tôi xin nói 
với anh em là hãy sống theo Thần Khí, và như vậy anh em sẽ không còn thoả 
mãn đam mê của tính xác thịt nữa.........Những việc do tính xác thịt gây ra thì 
ai cũng rõ, đó là: dâm bôn, ô uế, phóng đãng, thờ quấy, phù phép, hận thù, 
bất hoà, ghen tương, nóng giận, tranh chấp, chia rẽ bè phái, ganh tị, say 
sưa, chè chén, và những điều khác giống như vậy.........Hoa quả của Thần 
khí  là: bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, 
hiền hoà, tiết độ. ...... Chúng ta đừng có tìm hư danh, đừng khiêu khích 
nhau, đừng ganh tị nhau." (Galat 5: 15-25). 
 

* * * 
Lạy Mẹ vô nhiễm từ nhân! 

Khi xưa Mẹ được sứ thần truyền tin, 
Tạ ơn Thiên Chúa đoái nhìn 

Khiêm cung cất tiếng, Mẹ bèn xin vâng. 
Mẹ đầy ơn Chúa Thánh-Thần, 

Đồng công cứu thế, Mẹ hằng trung gian: 
“Xin Cha thương xót thế-nhân 

Nguôi cơn thịnh nộ ban ơn an bình.” 
 

Lạy Thánh Tâm Chúa nhân lành 
Xin cho con biết hạ mình khiêm nhu, 

Dạy con nhân hậu hiền từ 
Uốn lòng cứng cỏi ngục tù chúng con. 

…………………………………………………………………………………………………………. 
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