
Trang Phục Khiêm Nhường và Hiền Lành 

 

 

Tại sao chúng ta phải trang sức khiêm nhường để đối xử với 

nhau và xa rời những thời trang của đời? Kinh Thánh cống 

hiến cho chúng ta một tủ trang phục đẹp hơn và hãy mặc lấy 

chính Chúa Giêsu, để chúng ta không còn phải đối phó với 

những ham muốn tội lỗi nữa hầu đi đến “lòng thương xót, 

nhân ái, dịu dàng, kiên nhẫn và hiền lành”,  cuối cùng là 

với “tình yêu” để hoàn chỉnh một tổng thể (Cô-lô-se 3:12-

14), bằng đức tin, chân lý, công chính và nhờ sức toàn năng 

của Thiên Chúa, bảo đảm y phục khiêm nhường không bao 

giờ lỗi thời. 

 

Khiêm nhường không phải là phủ nhận giá trị hoặc tài năng 

của chính mình, mà là nhận biết người khác cũng được Chúa 

ban cho giá trị cùng tài năng như vậy và đáng quý trọng. 

Mọi giáo dân trong Giáo Hội có trách nhiệm khởi đầu lấy 

khiêm nhường làm khẩu hiệu bằng cách dùng vị trí mình để 

theo gương Chúa phục vụ tha nhân, chứ không phải vì địa vị 

danh vọng cao cả, và phần thưởng của sự khiêm nhường 

không chỉ là niềm vinh dự, mà là niềm vui trong thực tế giữa 

cộng đồng dân Chúa biết khích lệ, yêu thương, cộng tác với 

nhau trong tinh thần hiệp nhất. (Phi-líp 2:3-4) 

 

Con người ngày nay khó chấp nhận lời Chúa nói trong Phúc 

Âm: “Hãy học cùng ta hiền lành và khiêm nhường trong 

lòng”. Xã hội dạy cho chúng ta phải bon chen, đua tranh mà 

sống, ai thích tranh giành, phân chia hơn kém thường được 

xã hội khen thưởng. Vì vậy, nhiều người thích lấy hơn thua 

làm vui, do tội nguyên tổ vốn tính kiêu căng, háo danh ngay 

từ bản tính, và đời sống sinh ra hung hăng không còn sự 

nhường nhịn lẫn nhau.  Hơn nữa, số đông thường hay tự 

đắc, khoe khoang bộc lộ qua nhiều hình thức: Thành quả về 

mặt kinh doanh, tài chánh phát đạt, giàu có, học thức, địa vị 

cao sang, tài năng, thành tích, uy quyền mình có được.  

 

Trên thế giới, cũng vì tính kiêu hãnh ganh đua, tham vọng 

đã gây nên biết bao nhiêu hận thù chém giết trong lịch sử 

nhân loại, bất an trong xã hội và căn gốc từ những rối loạn 

trong tâm hồn con người mà ra. 

 

Có những người hiền lành thật tâm yêu thương phục vụ, tận 

tình giúp đỡ anh em, nhưng lại bị hiểu lầm, chê trách, ghét 

bỏ. Trong trường hợp như vậy, thái độ thường thấy của họ  

 

 

có thể là tức giận, trách móc hay lên án kẻ vong ân, rồi yên 

lặng rút lui, không còn bận tâm đến người khác, vì lòng còn 

cay đắng và không ôn tồn cải thiện người có lỗi, sợ rằng có 

thể bị coi là kể lể công trạng v,v,..  

 

Hiền lành và khiêm nhường không phải là sợ hãi, nhu 

nhược, kém cỏi yếu đuối.. Họ là những người vẫn có sức 

mạnh và khả năng lựa chọn lối sống dựa theo lương tâm, bắt 

nguồn từ niềm tin dưới sự hướng dẫn của Thiên Chúa. Đặc 

điểm của người hiền lành và khiêm nhường là vâng lời, 

phục vụ, tin tưởng trọn vẹn vào Chúa và hòa nhã với tha 

nhân. 

 

Trong Thánh Kinh từ ngữ hiền lành và khiêm nhường đã 

xuất hiện ít nhất 7 nơi sau đây trong Tân ước: 

 

1. Hãy mang lấy ách của Ta và học cùng Ta vì Ta hiền lành, 

khiêm nhường trong lòng, và tâm hồn các con sẽ được yên 

nghỉ (Mt. 11:29). 

 

2. Hoa trái của Thánh Linh là bác ái, vui mừng, bình an, 

nhịn nhục, khoan hậu, nhân từ, trung tín, hiền lành, tự kỷ 

(Ga-lati 5: 22-23). 

 

3. Như là tù nhân của Thiên Chúa, tôi khuyên anh em nên cố 

gắng sống cho xứng hợp với ơn gọi anh em đã nhận lãnh: 

hết lòng khiêm tốn và hiền lành, nhịn nhục, kiên nhẫn với 

nhau trong tình yêu mến (Eph. 4: 1-2). 

 

4. Vậy anh chị em đã được Chúa chọn, được thánh hóa và 

yêu thương, thì hãy mặc lấy lòng thương xót, khoan nhân, 

khiêm nhường, hiền lành, kiên nhẫn (Col. 3: 12). 

 

5. Phần con, hỡi người của Chúa, hãy tránh xa những điều 

ấy (tức là những điều ham mê tiền bạc, kiêu căng, cải vã, 

nghi ngờ xấu cho nhau…) mà đi tìm điều công chính, ơn 

sủng kính Chúa, đức tin, đức ái, ơn kiên nhẫn và ơn hiền 

lành (1 Timothy 6:11). 

 

6. Và người tôi tớ Chúa thì không nên cãi cọ nhưng hòa nhã 

với mọi người, có khả năng giáo huấn và kiên nhẫn (2 

Timothy 2:24) 

 

7. Sẵn sàng làm mọi việc lành, đừng nói lời xúc phạm đến 

ai, hãy cư xử ôn hòa, hiền hậu và tỏ lòng khiêm hạ với mọi 

người (Titô 3:2). 
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Ở đâu và thời nào, ai cũng đều quý mến kẻ hiền dịu. Tại 

sao? Có lẽ nhiều lý do khác nhau, nhưng chắc chắn là người 

ta thấy trong kẻ hiền lành là một người bạn thân. Ruồi tự 

nhiên ưa đường mật, con người cũng thế, thấy ai có sự êm 

dịu, có sự thân thiết thì tìm đến, trao đổi tâm tình hầu có sự 

sống chung với kẻ ấy là hạnh phúc. 

 

Đặc điểm của người hiền lành và khiêm nhường là: 

 

1. Dùng sức mạnh của mình dưới sự hướng dẫn và kiểm soát 

của Chúa. 

 

2. Hoàn thành những gì tốt đẹp cho công ích và thiện hảo 

chung. 

 

3. Biết rằng không phải mình nhưng Chúa là câu trả lời cho 

các vấn đề. 

 

4. Họ không cần phải thành công trong mọi việc nhưng biết 

rằng họ phải luôn luôn trung tín với Chúa. 

 

5. Vì vậy, họ dấn thân sống như Tin Mừng của Chúa gọi, dù 

trong bậc tu trì hoặc gia đình 

 

6. Khuôn mẫu sống đời Tin Mừng được thể hiện trong Giáo 

hội Công giáo. 

 

Người hiền lành và khiêm nhường vui sống với những gì 

mình có, và biết quảng đại nhường cho tha nhân những gì 

cần thiết. Nhường nhịn là hành động của kẻ dũng, vì phải 

chịu thua thiệt, do đó đòi hỏi phải có sự hy sinh mà người 

hèn nhát không thể có được. 

 

Chúng ta có gương mẫu hoàn hảo trên hết là đời sống của 

Chúa Kitô. Chúa đã truyền cho chúng ta học hỏi nơi Chúa 

sự hiền lành, khiêm nhường đến mức tột đỉnh.Tuy là Thiên 

Chúa toàn năng, vô cùng uy linh, Chúa đã trở nên một con 

người yếu đuối, hạn hẹp; hơn nữa, Chúa còn để cho người ta 

hành hạ, chửi rủa, xỉ vả và giết đi như một tử tội. Chúa 

không kêu trách mà còn lên tiếng xin ơn tha thứ cho kẻ làm 

hại mình. Chúa cho biết kết quả của lòng khiêm nhường, 

hiền lành là sự bình an đích thực, giải thoát khỏi mọi hận 

thù, ganh ghét, tham vọng của đam mê, là những cái gây nên 

xáo trộn tinh thần con Dân Chúa. 

 

Chớ gì chúng ta luôn sống trung thành với Phúc Âm như 

những con cái hiền lành và khiêm hạ noi theo gương Chúa 

và các Thánh Tử Đạo tiền nhân. 

Nguyễn Ngọc & Huyền Nga 

 

 

 

 

 

 

Vườn Dầu bao nỗi buồn phiền 

BA NGÔI chờ đợi đáp đền Ơn Trên 

 

Tôn vinh CHA, Nguồn Thiên Ân cao cả 

Chúc tụng CON, Cứu Chuộc đến muôn người 

CHÚA THÁNH THẨN , chiếu sáng khắp mọi nơi  

Tình Vĩnh Phúc là tình không thay đổi. 

 

Cảm tạ CHA- muôn đời con vẫn nói 

Chúc khen NGÀI- vang vọng tới nơi nơi  

Tình Xót Thương- che lấp mãi bụi đời 

Xóa trong con- ôi muôn vàn lỗi tội 

 

Con gục đầu, lòng tuôn tràn thống hối 

Con trầm mình- đưa tình ái lên ngôi 

Con lặng thinh- nghe tim đập bồi hồi 

Tình CHA ban- là Tình không biên giới. 

 

Sống trong CHA- hồn con luôn ca ngợi 

Ngủ bên NGƯỜI- ngàn khúc nhạc reo vui 

Nhận muôn ân , lòng cảm mền buì ngùi 

Con dâng hết- xác, hồn cùng hối lỗi 

 

Vâng từ nay- tim hồng luôn đổi mới 

Và tình con- thổn thức mãi trong lòng 

Con dìm mình -xin thanh tẩy sạch trong 

Tình đã chọn- mong CHA đừng từ chối 

 

Muốn yêu CHA- hơn muôn ngàn tinh tú 

Muốn yêu NGÀI- hơn sinh vật trần gian 

Muôn dâng cao- niềm ưu ái đầy tràn 

Bay lên mãi- nơi CHA Tình không chán 

 

CHA Yêu dấu- làm sao con đền đáp  

Cả cuộc đời- hồng phúc qúa mênh mang 

Cha ban cho- tình muôn thuở dịu dàng 

Con ôm ấp- ngập tràn trong ánh sáng 

 

Con mong sao- tội nhân mau trở lại 

Con khẩn cầu- khắp chốn phải yêu CHA 

Con đền thay- cho lỗi phạm đã qua 

Xin rửa hết- tội đời cùng thánh hoá 

 

Con đã ngắm- ngàn hoa khoe sắc thắm 

Con đã nhìn- cảnh sắc đẹp nguy nga 

Con đã trông- hùng vĩ núi, hải hà ... 

Vì nhân ái , CHA làm nên tất cả 

 

20 tháng 7 năm 2011 

Kim Nga 
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