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nguyenthi leyen

Ách của Ta êm ái.
19/07 – Thứ năm tuần 15 thường niên.
"Ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng".

Lời Chúa: Mt 11, 28-30
Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: "Hãy đến với Ta tất cả, hỡi những ai khó nhọc và gánh
nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi. Hãy mang lấy ách của Ta và hãy học cùng Ta,
vì Ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an.
Vì ách của Ta thì êm ái và gánh của Ta thì nhẹ nhàng".

Suy niệm 1: Luật Đè Nặng, Luật Giải Thoát
"Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi
bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và
khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách tôi êm ái, và gánh
tôi nhẹ nhàng." (Mt. 11, 28-30)

1/ Ách lề luật
Chúa Giêsu hay ngỏ lời với đám người bình dân, Người thường gặp trên các nẻo đường. Họ là
những con người nghèo khổ, bé mọn mà Phúc Âm rất hay nói đến. Cuộc sống của đám người
này chẳng có gì là sung sướng. Một trong những lý do thực tế là họ đã phải tuân thủ quá nhiều
luật lệ mà giới chức sắc thời đó đã áp đặt lên họ. Và bởi không sao giữ nổi hết những luật lệ tỉ
mỉ đó, lên lương tâm họ đâm ra bối rối. Họ đâu có biết rằng trong nhiều trường hợp người ta đã
lợi dụng họ.

Thời ấy luật lệ thường quá tỉ mỉ và thường bất công. Những người thấp cổ bé họng cứ phải lầm
lũi phục lụy. Còn kẻ có địa vị ăn trên ngồi trước lại khôn khéo tìm kẽ hở để được miễn trừ luật.
Gánh nặng quả đã đè năng lên vai những người bé mọn ấy.
2/ Ách tình yêu.
Chúa Giêsu muốn giải thoát họ, người mời gọi họ đổi cái ách ngăn cản họ sống lấy cái ách mới
sẽ làm họ sống. Ách đó chỉ gồm có một luật mà thôi: Luật tình yêu.
Nếu Chúa Giêsu bảo người ta phải mang ách là vì điều Người kêu gọi là đòi hỏi cấp bách phải
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thi hành. Con đường Người đặt cho ta đi quả là gay go, cánh cửa Ngài mở ra cho ai sẽ đi theo
Người là cánh cửa hẹp. Thế nhưng Chúa bảo đó là ách êm ái nhẹ nhàng. Tất nhiên là người ta
mang ách đó bởi vì tình yêu.

Khi ta cảm thấy ngột ngạt vì phải chu toàn những bổn phận, phải giữ những điều trung
tín, phải tôn trọng những lời nói, phải thực hành những điều Phúc Âm truyền buộc thì chỉ
có một lý do: Là vì không có tình yêu ở đấy. Khi không có tình yêu, chẳng có gì ý nghĩa.
Khi có tình yêu trong công việc, mọi việc đều mang ý nghĩa. Và điều gì có thể coi như
nặng nề, bỗng nhiên hóa ra nhẹ nhàng hơn nhiều.
J.Y.G

-----------------------

Suy Niệm 2: MANG "ÁCH" VÀ "GÁNH" CỦA CHÚA ĐỂ ĐƯỢC BÌNH AN (Mt 11, 28-30)
Xem lại CN 14 TN A, lễ Thánh Tâm A, // lễ thánh Phan-xi-cô At-si-di ngày 4/10
và thứ Tư tuần 2 MV.
Trong xã hội ngày nay, số người tự tử khá cao. Điều đáng nói là những người tự tử ở độ
tuổi thanh thiếu niên lại nhiều nhất. Tại Nhật Bản, người ta ước tính cứ 16 phút lại có một
người tự tử. Tự tử chiếm tỉ lệ cao hơn cả tại nạn giao thông ở đất nước này.

Khi tìm hiểu nguyên nhân, người ta nhận thấy nhiều bạn trẻ bế tắc trong công việc, thất bại
trong tình yêu, không tìm ra ý nghĩa, giá trị của cuộc sống, nên đã tìm đến cái chết như một sự
giải thoát. Nói chung, họ thấy gánh nặng cuộc đời quá lớn, khiến không thể mang vác nổi, vì thế
đành "hạ gánh buông trôi" cho dòng đời đưa đẩy.
Hôm nay, Đức Giêsu mời gọi hãy mang lấy "ách" và "gánh" của Ngài để được bình an và hạnh
phúc, vì "ách" của Ngài thì êm ái và "gánh" của Ngài thì nhẹ nhàng. Đồng thời Đức Giêsu cũng
mời gọi mỗi chúng ta hãy học với Ngài vì Ngài hiền hậu và khiêm nhường trong lòng.
"Ách" của Đức Giêsu chính là sự "hiền hậu", "khiêm nhường". Khi mang lấy trong mình sự "hiền
hậu", "khiêm nhường", chúng ta sẽ thấy mọi chuyện chở nên êm ái và nhẹ nhàng. Còn "gánh"
của Đức Giêsu chính là "luật yêu thương".
Trong đời sống của người tín hữu, chúng ta sẽ gặp không ít những khó khăn bên trong và bên
ngoài. Khó khăn về thể lý lẫn tinh thần. Khó khăn về những hiểu lầm, cố chấp, bất công. Khó
khăn về sự chung thủy... Những cái đó chính là những "ách" và "gánh" của cuộc đời.
Khi mang "ách" và "gánh" cuộc đời như vậy, chúng ta cảm thấy nặng nề và muốn buông xuôi,
bỏ cuộc, bởi vì chúng ta đối diện và phải mang cái "ách" đó bằng sự kiêu ngạo, tự phụ, ích kỷ
chứ không phải là hiền hậu và khiêm nhường theo tinh thần của Chúa. Hơn nữa,"gánh" của
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cuộc đời mà chúng ta vẫn mang theo chính là sự bảo thủ, ghen ghét, không thông cảm và cố
chấp chứ không phải là "luật yêu thương"!

Mong sao mỗi chúng ta hãy mang lấy "ách" và "gánh" của Đức Giêsu và hãy học cùng
Ngài để được bình an.
Lạy Chúa Giêsu, trong cuộc sống, chúng con luôn phải đối diện với những lo toan như
cơm, áo, gạo, tiền, khiến đôi khi chúng con cảm thấy nặng nề và thất vọng. Xin Chúa ban
cho chúng con biết đến với Chúa để được Chúa cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Amen.
Ngọc Biển SSP

--------------------------------
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