
 
CÁC SỐ ĐIỆN THOẠI KHẨN CẤP 

Hôn Nhân và Gia Đình 
-----****---- 

Những Số Này Cần Thiết Hơn Số: 911 
 
 
 
 

 

Luca: 17, 7-10 
“Tinh thần phục vụ” 
 
Các bạn thân mến, 
 
Trong những thế kỷ đầu của Kitô giáo, có một vị ẩn tu 
nơi Ai Cập, ngài là một con người luôn lấy sự khiêm 
nhường làm nền tảng cho tòa nhà tu đức của mình. 
Một hôm ngài và một số đồ đệ cùng đi dạo trong sa 
mạc thình lình có một con rắn lớn xuất hiện như muốn 
cản đường họ, với phản ứng tự nhiên với tất cả mọi 
người kể cả vị ẩn tu thánh thiện ấy đều bỏ chạy.  
 
Sau khi trở về cộng đoàn các đệ tử hỏi ngài như sau: _ 
Thưa cha khi chúng ta gặp con rắn lớn trong sa mạc 
tất cả mọi người đều sợ hãi và bỏ chạy, chúng con 
không hiểu tại sao cha cũng bỏ chạy, phải chăng cha 
cũng run sợ như chúng con?  Vị ẩn tu thánh thiện ấy 
trả lời như sau: _ Không cha không hề sợ hãi trước 
con vật ấy!  
_ Thế tại sao cha bỏ chạy như chúng con? Các môn đệ 
hỏi tiếp. Vị ẩn tu giải thích như sau: _ Lúc ấy cha nghĩ 
rằng: Thà bỏ chạy còn hơn là dung dưỡng cho tính 
kiêu ngạo sẽ nổi lên trong cha sau này.  
 
Quả thật tính kiêu ngạo là một điều rất nguy hiểm cho 
đời sống thiêng liêng, nó có thể nổi lên và tấn công 
con người bất cứ khi nào. Kitô giáo đề cao sự khiêm 
nhường như một trong những nhân đức nền tảng mà 
người tín hữu Kitô phải luôn trang bị cho mình. Trong 
bài Tin Mừng thánh Luca ghi lại, Chúa Giêsu dạy 
chúng ta khiêm nhường phục vụ, không khiêm 
nhường thì không thể nào phục vụ được. Cần khiêm 
nhường như đầy tớ thực hiện công việc bổn phận của 
mình mà không hề tự hào kể công và đòi hỏi. Thánh 
Phaolô nói: “Anh em có gì mà không phải lãnh nhận, 
mà nếu đã lãnh nhận thì sao lại vênh vang như thể 
không do nhận lãnh”.  
 
Nếu xét cho kỹ mà ta cho là tài ba, hay do công lao 
của mình làm được đều không phải thực sự là của 
mình. Trí óc ta thông mình ư! Đó là nhờ Chúa sinh ra 
ta như thế, nhiều người khác mới sinh ra đã đần độn. 
Sức khỏe ta dồi dào ư! Cũng nhờ Chúa sinh ra ta như 
vậy, nhiều kẻ sinh ra đã èo ọt yếu ớt. Ta có nhiều 
năng khiếu và rất đẹp ư! Cũng là do Chúa ban cho ta. 
Bởi vậy dù ta làm được gì thì ta cũng là đầy tớ vô 
dụng mà thôi.  
 
Chúa muốn mỗi người chúng ta biết sử dụng những 
ân sủng Chúa ban mà khiêm tốn phục vụ Chúa và 
phục vụ nhau, bằng việc chu toàn bổn phận đừng có 
phàn nàn cũng đừng có tự cao tự đại về các công việc 
của mình. 
 
Ước gì mỗi người chúng ta đều trở nên khí cụ đắc lực 
trong bàn tay quyền năng của Chúa để mỗi ngày 
chúng ta biết khiêm tốn Chúa trong tâm tình hiếu thảo 
và phục vụ anh chị em trong tâm tình yêu thương. 
Amen  
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34. Khi ham mê cuả cải, gọi số………….…Mat 19, 21- 24 
35. Khi vợ chồng bất hòa, lủng củng…..…… Col 3, 18-19 
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37. Khi muốn ly dị ly thân, gọi số…………….Mat 19, 4-6 
38. Khi nóng giận, gọi ngay số………… Giacôbê 1, 19-20 
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* Tất cả các số trên có thể gọi trực tiếp, không cần tổng đài 
giúp. 
* Tất cả các đường giây lên thiên đàng đều phục vụ 24 giờ một   
ngày để nuôi dưỡng lòng tin của Bạn.  
* Chúc bạn tìm được điều mình muốn qua Thánh Kinh!!! 
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