
 

 
 
                                 
 
 

 
 
 
 
 

 

NGHỀ CỦA CON MÀ 

Thánh Phêrô được Chúa giao cho giữ chìa khóa 

Thiên đàng. Sau khi chịu tử đạo, Ngài vui mừng 

hớn hở, tay cầm chìa khóa, tiến thẳng về Trời. Với 

dáng vẻ rất tự đắc, vừa đi, Ngài vừa nghĩ thầm rằng 

mình sẽ là người đầu tiên vào Thiên đàng. 

 

Tuy nhiên, khi vừa mở cửa bước vào, thánh nhân 

rất đỗi ngạc nhiên vì thấy trong Thiên đàng đã có 

anh trộm lành, người xưa kia cùng chịu đóng đinh 

với Thầy mình. 

 

-“Chìa khoá thì ta giữ. Làm sao nhà ngươi có thể 

vào được?” – thánh Phêrô hỏi. 

 

-“Thưa thánh nhân, đơn giản thôi, nghề của con 

mà!” – anh ta trả lời. 

- Thánh Phêrô : !!!??? 

LÀM ƠN MẮC OÁN 

Hai vợ chồng trẻ nọ lấy nhau đã 5 năm rồi mà vẫn 

chưa có con. Lo quá, nên họ vào Đền thánh Martin 

xin khấn: 

- “Lạy thánh Martin, xin cho chúng con sớm có con; 

và nếu là con trai chúng con sẽ dâng cho ngài để 

xin cho nó được khoẻ mạnh giống như . . . như . . . 

ngài. 

Khấn xong, vợ chồng thỉnh hình thánh nhân về 

nhà để ngay đầu giường. Hai tháng sau, vợ báo tin 

vui cho chồng là đã có thai. Họ rất đỗi vui mừng, tạ 

ơn thánh nhân và chờ đợi ngày đứa con chào đời. 

Vào phòng sinh, bà vợ sinh ra một bé trai khỏe 

mạnh và kháu khỉnh. Anh chồng đi làm về, nghe 

nói vợ sinh con trai, liền vội vã tới nhà thương 

thăm vợ. Vừa nhìn thấy đứa con, anh ta hốt hoảng 

la lên trách mắng thánh Martin: 

- “Trời ơi là trời, ông thánh Martin ơi! Sao ngài lại 

xen vào chuyện của vợ chồng tôi. Hai vợ chồng tôi 

là người da vàng cơ mà!!!”  

 

 
TƯỚNG CƯỚP ĐI XƯNG TỘI 

 

Một tên cướp nổi tiếng nọ, vào Mùa Chay hối hận 

tội lỗi nên đi xưng tội. Vào tòa anh nói: 

- Thưa cha, con là tướng cướp tội đầy đầu chắc Chúa 

không tha cho con. 

Cha xứ mừng thầm vì bắt được con cá lớn: 

- Ồ, không! Chúa thương anh lắm. Chúa sẽ tha thứ 

tất cả mọi tội cho anh. Anh xưng tội đi. 

Anh cướp: 

- Thưa cha, con ăn cắp tiền của nhà thờ. 

Cha xứ sững sờ: 

- Anh ăn cắp bằng cách nào? Hèn chi tự dưng cha 

không thấy đồng 50 đồng trong giỏ nữa. 

Anh cướp: 

- Thưa cha, chính là con lấy 50 đồng đó. Con có bỏ 

vào giỏ 1 đồng nhưng con lấy từ giỏ ra 50 đồng. 

Cha xứ nghĩ bụng phải dạy hắn bài học mới được: 

- Việc đền tội tuần này anh đi lễ bỏ vào giỏ 50 đồng 

và không được làm thế nữa nhé? 

Tuần sau anh cướp lại vào xưng tội: 

- Thưa cha, con lại ăn cắp tiền của nhà thờ. 

Cha xứ nổi giận: 

- Tội tuần trước chưa đền xong, lại phạm tội rồi hả? 

Tên cướp: 

- Thưa cha, tội tuần trước con đã đền tội rồi, vì tuần 

này con lấy từ giỏ ra 100 đồng, xong con bỏ lại vào 

giỏ 50 đồng để đền tội tuần trước ạ. 

Cha xứ đỏ bừng mặt: 

- Chúa ơi, Chúa có tha thì tha chứ con thì không… 

 
TÁC DỤNG CỦA BÀI GIẢNG 

 

Sau khi lễ xong, một cụ bà vào gặp cha sở và nói: 

- Thưa cha, con cám ơn cha hết lòng hết sức về bài 

giảng của cha! 

Cha sở tỏ vẻ đắc chí hỏi: 

- Bài giảng của tôi thế nào, thưa bà? 

Bà cụ chậm rãi trả lời: 

- Thưa cha, con chẳng giấu diếm gì, suốt 30 năm 

qua, con bị chứng mất ngủ triền miên; nhưng hôm 

nay, thú thật với cha, nhờ bài giảng của cha mà con 

có được một giấc ngủ tuyệt vời ạ! 

Cha sở:!!!??? 

Một nụ cười bằng…..10 thang thuốc bổ  ! ! ! 
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