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Quý Nhất
Trên
Đời?

N

ếu có ai đó hỏi bạn rằng: “Trong cuộc đời này, đối

với bạn, cái gì là quý nhất?” thì câu trả lời của bạn sẽ là
gì? Có phải là nhà cửa, xe cộ, tàu thuyền, vàng bạc, bằng
cấp, danh vọng, địa vị, chức quyền, sắc đẹp không? Đối
với tôi, tất cả đều quý cả, nhưng sự KHÔN NGOAN mới
là cái quý nhất! Bạn biết tại sao không? Xin thưa là bởi
vì ba lý do sau đây:
•

•

•

Thứ nhất, tôi thấy sách Các Vua quyển I kể rằng, khi
Đức Chúa hỏi Vua Salomon rằng ông muốn xin gì thì
nhà Vua chỉ xin Chúa ban cho ông một điều duy
nhất, đó là SỰ KHÔN NGOAN: “Xin ban cho tôi tớ
Chúa đây, một tâm hồn biết lắng nghe, để cai trị dân
Chúa và phân biệt phải trái” (3:9). Nếu sự khôn
ngoan không phải là cái quý nhất thì Vua Salomon đã
chẳng xin Đức Chúa sự khôn ngoan! Đúng không?
Thứ hai, Vua Salomon, là người khôn ngoan nhất
trên thế gian này, đã cho chúng ta biết SỰ KHÔN
NGOAN là nguồn gốc của tất cả mọi sự thiện hảo.
Ngài nói:“Được khôn ngoan thì hơn được bạc, được
hưởng lợi ích của khôn ngoan thì hơn được vàng.
Khôn ngoan quý hơn cả trân châu, không bảo vật
nào so sánh nổi. Bên hữu khôn ngoan là trường thọ,
bên tả là danh giá giàu sang … Khôn ngoan chính là
cây sự sống đối với người nào nắm được khôn ngoan.
Giữ được khôn ngoan quả là hạnh phúc” (Cn 3:1318). Có sự KHÔN NGOAN là có tất cả những thứ
quý giá khác, như vậy thì rõ ràng, sự khôn ngoan nó
là quý nhất! Không thể sai được!
Thứ ba, KHÔN NGOAN là một nhân đức, và là nhân
đức đứng đầu trong bốn nhân đức căn bản: KHÔN
NGOAN – CÔNG BẰNG – CAN ĐẢM & TIẾT
ĐỘ. Có được sự khôn ngoan, Sách Giáo Lý Công
Giáo # 1806 khẳng định rằng bạn và tôi sẽ có khả
năng làm được những điều thiện và tránh được những
điều ác. “Nhân đức khôn ngoan là người dẫn đường
… Đức khôn ngoan trực tiếp hướng dẫn phán đoán
của lương tâm … Nhờ đức tính [khôn ngoan] này,
chúng ta áp dụng đúng đắn các nguyên tắc luân lý
vào từng trường hợp cụ thể, và không còn do dự về
điều thiện phải làm và điều ác phải tránh.”

Lời Chúa trong bài đọc một của Chúa Nhật hôm nay,

trích trong sách Khôn Ngoan, còn mạc khải cho chúng ta
biết Thiên Chúa chính là ĐỨC KHÔN NGOAN. Ai chiếm
hữu được ĐỨC KHÔN NGOAN thì người đó sẽ có một
tâm hồn bình an, hạnh phúc, và được hưởng mọi sự tốt
lành. Tác giả của sách Khôn Ngoan đã khẳng định rằng,
tất cả mọi thứ vinh hoa phú quý, vương trượng, ngai vàng,
trân châu bảo ngọc, địa vị, danh vọng, chức quyền, vàng
bạc, trân châu bảo ngọc, sức khỏe, sắc đẹp … so với SỰ
KHÔN NGOAN thì chỉ là bùn đất, là cát bụi, và là hư vô
mà thôi!
Bạn thân mến, nếu hôm nay bạn đồng ý với tôi rằng, cái
quý nhất trên đời này không phải là nhà cửa, xe cộ, tàu
thuyền, thời gian, tiền bạc, bằng cấp, danh vọng, địa vị,
chức quyền, sắc đẹp, sức khỏe, tình yêu, hay là tình bạn …
nhưng mà là SỰ KHÔN NGOAN. Và nếu bạn nhận ra và
tin rằng, khi có SỰ KHÔN NGOAN, tức là khi chúng ta
CÓ CHÚA, thì chúng ta sẽ có tất cả mọi sự thiện hảo, thì
chúng mình hãy cầu nguyện cho nhau. Xin Chúa ban ơn
giúp sức để bạn và tôi biết nỗ lực và biết cố gắng hết sức
để chiếm hữu được sự KHÔN NGOAN bằng cách:
1. Gần gũi với ĐỨC KHÔN NGOAN qua việc tâm sự,
trò chuyện, lúc vui cũng như lúc buồn, ở mọi nơi mọi
lúc, và trong mọi hoàn cảnh. Xin Chúa là SỰ KHÔN
NGOAN ban cho sự khôn ngoan của Ngài để khi làm
bất cứ một quyết định nào, bạn và tôi sẽ làm được
những điều thiện và tránh được những điều ác.
2. Gần gũi với ĐỨC KHÔN NGOAN qua việc đọc Kinh
Thánh, vì Kinh Thánh chứa đựng một kho tàng vô tận
của sự khôn ngoan. Đọc Sách Châm Ngôn, Khôn
Ngoan, Huấn Ca, và Phúc Âm, tôi và bạn sẽ học hỏi
được rất nhiều sự khôn ngoan từ Vua Salomon, và từ
Đức Giê-su Kitô, chính là nguồn mạch của mọi sự
khôn ngoan trên thế gian này.
3. “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng.” Gần gũi với
ĐỨC KHÔN NGOAN qua việc tham dự Thánh Lễ.
Trong Thánh Lễ, và qua việc lãnh nhận Bí Tích Thánh
Thể, bạn và tôi sẽ được ở trong Chúa và Chúa ở trong
chúng ta. Một sự gần gũi thân mật thật tuyệt vời! Có
Chúa ở trong ta, là lúc đó ta có SỰ KHÔN NGOAN,
đó là một chân lý!
Cầu chúc bạn một cuối tuần bình an, hạnh phúc và tràn
ngập niềm vui của ĐỨC KHÔN NGOAN!

H

ow would you respond if someone were to ask

you: “What do you consider the most precious thing in this
life?” Would you say that it was your house, car, boat,
money, degrees, fame, status, power, or your beauty? In my
opinion, all of those things are valuable to some extent;
however, I believe that WISDOM is the most precious
thing, for these three reasons:
•

•

•

Firstly, in the First Book of Kings we read that, when
the Lord told King Solomon that He would give him
whatever he asked for, the King replied that he desired
only one thing from God, WISDOM: “Give your
servant, therefore, a listening heart to judge your
people and to distinguish between good and evil (3:9).
If wisdom is not the most precious thing, King
Solomon would not ask the Lord for the gift of
wisdom! True?
Secondly, King Solomon, the wisest man who ever
lived, revealed that WISDOM is the source of all
goodness. He said: “Happy the one who finds wisdom,
her profit is better than profit in silver, and better than
gold is her revenue; She is more precious than corals,
and no treasure of yours can compare with her. Long
life is in her right hand, in her left are riches and
honor…She is a tree of life to those who grasp her, and
those who hold her fast are happy” (Prov 3:13-18).
He makes it very clear that wisdom is the most
precious gift. There is no question about it!
Thirdly, WISDOM is a virtue, the first one listed
among the four cardinal virtues: WISDOM, JUSTICE,
FORTITUDE and TEMPERANCE. The Catechism of
the Catholic Church # 1806 states that, with wisdom,
you and I will be able to achieve good and avoid evil.
“Wisdom is the charioteer of the virtues…Wisdom
guides the judgment of conscience…With the help of
[wisdom] we apply moral principles to particular cases
without error and overcome doubts about the good to
achieve and the evil to avoid.”

The First Reading in today’s Liturgy, taken from the Book
of Wisdom, also reveals to us that God is the source of
WISDOM. Whoever inherits WISDOM will have a
peaceful heart, be happy, and enjoy all goodness. The
author of the Book of Wisdom clearly states that, in
comparison to WISDOM, all things, including glory,
power, thrones, priceless gems, authority, notoriety,
competence, gold, silver, pearls, health, beauty…are just
dirt, sand, and nothingness!
My dear friends, I hope that you agree with me that the
most valuable/precious thing in this life is not your house,
car, boat, time, money, degree, notoriety, status, power,
beauty, health, love or friendship, but rather it is indeed
WISDOM. And I hope you believe that when we have
WISDOM, which means when we have GOD, we will
possess all the other good things besides. Let us pray for
one another, that God will grant us the strength to:

What
Is The Most

Precious
Thing
In
Life?
1. Remain close to the SOURCE OF WISDOM
through fidelity to prayer and sharing our
experiences of God’s presence with others. May
God, who is the source of WISDOM, grant us
the gift of wisdom so that, when we make any
decisions, we will choose to do good and avoid
evil.
2. Stay close to SOURCE OF WISDOM through
reading the Bible, because the Bible contains an
endless treasure of wisdom. Read the Book of
Proverbs, Wisdom, Sirach, and the Gospels, and
you will learn a lot of wisdom from King
Solomon and from Jesus Christ, the greatest
sources of wisdom in this world.
3. “Gần mực thì đen, gần đèn thì sang – literally
means if you are near ink you’ll get black, if you
are near a light, you’ll be bright.” Stay close to
SOURCE OF WISDOM by attending Mass and
by receiving the Sacrament of the Eucharist.
That is how we will remain in God and God will
remain in us. Such an unbelievably wonderful
intimacy! When God is with us, we have the
fullness of WISDOM, that is the truth!
Wishing you a peaceful weekend, filled with happiness
and joy from the SOURCE OF WISDOM!
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