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Tháng 9 năm 1982, tôi có danh sách thả từ trại cải tạo kênh làng thứ 7, U Minh. 
Nhưng vì đang là vụ cấy lúa, nếu thả hơn 100 người tù ra thì trại sẽ thiếu người 
cấy luá cho kịp thời vụ, do đó cả nhóm tù trên nguyên tắc được thả, nhưng vẫn 
còn bị tạm giữ lại trong trai để lao động một thời gian ngắn nữa. Chính trong thời 
gian tạm giam chờ thả này mà tôi có kinh nghiệm kéo bừa thay trâu để làm ruộng 

mạ. Cái ách tôi phải mang không cứng vì được làm bằng vải chứ không phải bằng gỗ như ách trâu bò, nhưng kéo bừa vẫn 
đau vai, đau cổ và nặng nhọc vì cái bừa cắm sâu xuống ruộng trì kéo mình lại, do dó phải cố sức mà kéo thì cái bừa mới 
xới đất lên được. May mà anh bạn kéo chung khỏe hơn tôi nên việc kéo bừa cũng bớt nặng và nhẹ nhàng hơn. 

Chắc hẳn hầu hết chúng ta đều biết cái ách là gì và dùng để làm gì: đó là một khúc gỗ uốn (hay đẽo) cong máng vào cổ 
con trâu con bò hay con ngựa để kéo cày hay kéo xe. Để cái ách nằm yên một chỗ trên cổ con vật, người ta buộc nó vào 
một sợi dây chạy vòng qua phía dưới họng của nó. Khi cổ con vật bị cái ách khung lại như thế nó bị kềm chế và người chủ 
sẽ dễ dàng điều khiển nó. Chính vì thế mà theo nghĩa bóng, cái ách ám chỉ sự nô lệ, sự lệ thuộc như khi ta nói: “Sống dưới 
ách đô hộ của ngoại bang”. 

Trong Kinh Thánh, ách còn có nghĩa là Lề Luật của Thiên Chúa, bằng chữ viết hay truyền khẩu. Người ta mang ách của 
Chúa khi tuân phục các giới răn của Người (Giêrêmia 2:20; 5:5). Ách cũng là giáo huấn của một bậc thầy, vì thế mang lấy ách 
của họ là làm môn đệ họ. Nếu đó là một bậc thầy đích thực thì thật là may nắn cho người học trò: họ đã gặp được “cái 
ách của sự khôn ngoan”! Sách Huấn Ca viết: “Hỡi những người không được giáo huấn, hãy đến gần tôi và thụ huấn với tôi 
(…). Hãy tra cổ vào ách, và đón nhận giáo huấn vào tâm hồn; giáo huấn này, các bạn có thể tìm thấy ngay ở bên cạnh 
mình. Hãy đưa mắt nhìn: tôi đâu có vất vả bao nhiêu, và chính tôi đã được nghỉ ngơi an nhàn…” (Hc 51,23.26-27). 

Đọc câu Kinh Thánh Cựu Ước này, chúng ta nghĩ ngay tới lời mời gọi của Chúa Giêsu trong Tin Mừng Chúa Nhật tuần này: 
“Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng Ta, Ta sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Hãy mang lấy ách của 
Ta, và hãy học cùng Ta, vì Ta có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn các ngươi sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách 
Ta êm ái, và gánh Ta nhẹ nhàng” (Mt 11,28-30). 

Ðọc qua lời dạy “Hãy mang lấy ách của Ta,” chúng ta có cảm tưởng rằng Chúa bảo chúng ta đến với Ngài, rồi ngồi đó, và 
Ngài đặt trên chúng ta một cái ách để chúng ta mang. Nhưng tại sao mang lấy ách của Chúa lại được nghỉ ngơi bồi 
dưỡng? Thường ít khi người ta dùng một con bò để kéo cày hay kéo xe mà cần hai con bò mang chung một ách. Và 
thường người ta cũng không để hai con bò ngang sức với nhau mang cùng một ách, nhưng để một con to lớn, khỏe 
mạnh, có thể một mình kéo xe hay kéo cày, chung với một con yếu hơn. Như vậy Chúa Giêsu khi nói hãy mang lấy ách của 
ta là Chúa muốn cùng mang chung một cái ách với chúng ta. Như một con bò yếu, chúng ta có thể chuyển những gánh 
nặng trên vai chúng ta lên trên vai Chúa Giêsu. Sự nghỉ ngơi không phải là không có ách trên đời, vì hằng ngày chúng ta 
vẫn phải đi “cày” để sống, nhưng sự nghỉ ngơi đến từ việc có được một Ðấng quyền năng và yêu thương đang ghé vai 
mang ách chung với chúng ta. Vì thế, Ngài nói thêm “Ách ta êm ái và gánh ta nhẹ nhàng.”  

Và cũng có khi người ta cho một con bò lớn mang ách chung với một con bò nhỏ. Vì đã được huấn luyện từ lâu, đã quen 
đường đi nước bước, nên khi con bò lớn mang ách chung với con bò nhỏ là để huấn luyện con bò nhỏ. Do đó khi Chúa gọi 
chúng ta đến với Ngài, để mang ách chung với Ngài, là có mục đích để chúng ta học theo Ngài. 

Khi còn đi học, nhiều khi chúng ta đợi đến phút chót mới chịu đem sách ra đọc hay làm bài. Nhưng chúng ta không thể 
làm như vậy khi học theo Chúa. Học theo Ngài là một tiến trình kéo dài suốt đời. Chúng ta học theo Ngài bằng cách 
thường xuyên đọc và suy gẫm lời Ngài, cũng như chuyên cần nhóm lại để chia sẻ cho nhau những điều mình học được. 
Chúng ta phải học từ Ngài lòng yêu mến, vâng phục, và tin cậy hoàn toàn vào Chúa Cha, cũng như học từ Ngài lòng yêu 
người. Ngài đi đâu chúng ta đi đó; Ngài làm gì chúng ta làm theo. Chúa nói là Ngài “có lòng hiền hậu và khiêm nhường.” 
Ðây là gương sáng mà chúng ta phải học, và cũng là lý do mà việc học của chúng ta từ Ngài thì “êm ái và nhẹ nhàng.” 

Con bò nhỏ sẽ không cảm thấy gánh nặng của ách, nếu chịu đi theo con bò lớn. Ngược lại, nếu tìm cách đi theo ý riêng, 
nó sẽ chịu đau đớn vì ách kéo nó lại. Cũng vậy, nếu đến với Chúa mà chúng ta vẫn còn muốn cưỡng lại ý muốn của Ngài, 
chúng ta sẽ không thể nào có được sự nghỉ ngơi như Ngài đã hứa. 

Cái ách thường gồm một cây gỗ ngang để nối hai con bò chung với nhau, và một cây gỗ dọc để nối cây gỗ ngang với chiếc 
xe hay cái cày. Có người nhận xét rằng, cái ách dựng đứng sẽ có hình thập giá. Tuần trước Chúa dạy phải mang thập giá 
mà theo Chúa. Ngài đã mang thập giá trước, và muốn chúng ta cùng mang với Ngài. Hôm nay, chúng ta thấy Ngài muốn 
chung vai gánh những gánh nặng cho chúng ta. Vì thế, nếu chúng ta chịu đến với Ngài, để gánh lấy ách của Ngài, cũng 
như để học theo Ngài, thì những mệt mỏi và gánh nặng của cuộc đời chắc chắn sẽ trở nên sự nghỉ ngơi thư dãn và sẽ trở 
nên êm ái và nhẹ nhàng.       Lm Nguyễn Mộng Huỳnh                                       


