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* Chuyện kể: Một văn sĩ Ba Tư thuật lại rằng, khi còn nhỏ ông có thói quen hay thức giấc nửa
đêm để đọc Kinh Thánh và cầu nguyện.
Một hôm thân phụ của ông cũng thức giấc, ông cụ vốn là một nhà chân tu. Văn sĩ nói: "Thưa
cha, trong khi những người con khác của cha, là anh em con, đang say sưa trong một giấc ngủ
vô độ, thì chỉ còn một mình con thức canh để chiêm ngưỡng Thượng Đế mà thôi."
Cha ông ôn tồn nói: "Con yêu dấu ơi ! Thà rằng con ngủ một giấc ngủ vô đạo còn hơn là thức
tỉnh để khoe khoang với anh em con."

* Một phút suy tư: Tâm lý con người thường lấy chuẩn mực đạo đức của người khác làm thước
đo cho đức hạnh của mình. Người Pharisêu cầu nguyện trong đền thờ đã so sánh mình với
người thu thuế:
Chúa ơi! Con không như bao kẻ khác ! (Luca 18, 9-14)
Thiên Chúa muốn ta soi mình với mức cách sống đạo đức của Ngài vá áp dụng cách sống ấy
trong trong ánh sáng của tình yêu. Tình yêu thật không cho phép phô trương. Có những kẻ kiêu
căng lộ liễu, song cũng có những kẻ kiêu căng được dấu kín trong lớp vỏ bọc của khiêm
nhường. Một trong những sự kiêu ngạo nhất, đó là kiêu ngạo tâm linh ! Nó ẩn nấp trong nơi sâu
thẳm lòng người, để tạo nên cảm giác khoái trá rằng ta đức hạnh hơn người khác.
Bạn hãy cẩn trọng từng ý tưởng trong mỗi khi muốn so sánh mình với anh em, khi mà ý tưởng
ấy khiến bạn tự đẩy mình lên người cao trọng, mà lại đạp anh em mình xuống thành kẻ thấp
hèn. Hãy cẩn thận, khi mến Chúa thường có sự phô trương đi kèm theo.!
Vì thế, Lời Chúa nói: Đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vênh
vang, không tự đắc, không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không
nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác..." (I Corintô 13, 4-6)
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