
Thánh giá còn là biểu tượng của sự hiền 
lành 

 

“Hỡi những ai đang lao nhọcmang gánh nặng nề, hãy đến với Ta, Ta sẽ cho 
nghỉ ngơi và bổ sức. Anh em hãy mang lấy ách của Ta, và hãy học với Ta, vì Ta 
hiền lành và khiêm nhượng trong lòng. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi 
dưỡng. Vì ách Ta êm ái, và gánh Ta nhẹ nhàng” (Mt 11,29-30). 

Mỗi người thấy ở thánh giá một biểu tượng, nào là biểu tượng của sự đau 
khổ, biểu tượng của tình yêu tự hiến, biểu tượng của ơn cứu rỗi, v.v… 

Nhưng nếu thấy thánh giá là biểu tượng của sự hiền lành - mà nơi thánh giá, 
Chúa Kitô đã diễn lộ - xem ra dễ đưa nhân loại đến gần thánh giá hơn, vì biểu 
tượng này xác đáng, dễ hiểu và dễ áp dụng hơn.  

Lý do nào để nói thánh giá là biểu tượng của sự hiền lành? – Thưa có 5 lý 
do. 

1. Như đã nói, Chúa Kitô nêu gương hiền lành tuyệt đối nơi thánh giá. Tiên 
tri Isaia từ trước đã dự cảm sự hiền lành của Chúa Kitô bằng hình ảnh “như 
chiên con bị đem đi làm thịt” (Is 53). 

2. Suốt cuộc đời dương thế từ sinh ra (hang đá, chốn cùng mạt) cho đến chết 
đi (thánh giá, nơi cực khốn), trước sau như một, Người vẫn cứ hiền lành.  

3. Để mở đầu công cuộc rao giảng, hay còn có thể nói, để nhập đề cho một 
nền giáo huấn siêu việt của Người, Chúa Kitô đã công bố “Tám mối phúc thật”, 
còn gọi là bản “Hiến chương Nước Trời” (hiến chương là pháp luật cơ bản do 
vua đặt ra, làm nền tảng cho việc chế định ra pháp luật); bản “Hiến chương 
Nước Trời” toát lên sự hiền lành, còn có thể nói, trong đó Chúa Kitô xác lập 
tám đặc trưng của sự hiền lành…  

4. Chúa Kitô truyền dạy chúng ta bác ái, con đường (đạo) dẫn về Nước Trời. 
Người còn báo trước, cuộc chung thẩm sau cùng cũng lấy bác ái ra để làm 
chuẩn mực mà thẩm định số phận mỗi người (Mt 25,34-36). Bác ái là yêu 
thương, thứ tha, cầu nguyện và làm ơn cho kẻ địch thù… nên bác ái là sự hiền 
lành tích cực, chủ động và sáng tạo. 

5. Lời dạy phải hiền lành rõ đến độ không gì có thể rõ hơn “Anh em hãy 
mang lấy ách của Ta, và hãy học với Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhượng trong 
lòng” (Mt 11,29-30). 

Nếu loài người hiền lành với nhau, sự hiền lành ấy đã đáng nể trọng, huống 
hồ Thiên Chúa hiền lành với loài người, sự hiền lành ấy cao cả đến chừng 
nào!Nếu nhìn thấy thánh giá tức thấy Chúa Kitô, mà Người là Đấng “hiền lành 
và khiêm nhượng trong lòng”, thì thánh giá còn là biểu tượng của sự hiền lành. 

 


