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SAU SỰ THÀNH CÔNG CỦA ĐẠI HỘI 

 

(Lts.: Trong cuộc sống thường nhật, chúng ta khó tránh khỏi 

những những va chạm trong cuộc sống khi gần gũi, sinh 

hoạt, đụng chạm với nhau. Chính vì thế Thánh Phaolô Tông 

Đồ gửi tín hữu Êphêsô nói: “Anh chị em hãy ăn ở hiền hậu 

với nhau, hãy thương xót và hãy tha thứ cho nhau, như 

Thiên Chúa đã tha thứ  cho anh chị em trong Đức Kitô.” 

(Ep 4: 32-5:8). Một thoáng cảm nghĩ của chị Tiana Thu như 

muốn diễn tả tâm trạng chung của mọi người khi làm việc 

với nhau nhưng khó  tránh khỏi những va chạm dễ xảy ra, 

thấy  ý tưởng hay, chúng tôi cho đăng để chúng ta có hay 

không có cũng nên suy gẫm.)   

                                                                                                                                                           

Hôm nọ, đọc một bài báo nói về một hành tinh trong chòm 

sao Cự Giải, có đường kính gấp 2 lần trái đất nhưng trọng 

lượng thì gấp 8 lần.  Thành phần chính của hành tinh đó có 

hơn 1/3 là kim cương.  Thế là cuối cùng...một sự thật mà 

hầu như con người mình có tính mau quên...hay không 

muốn nhớ...kim cương cũng chỉ là một cục đá...tiền tài mà 

con người mình nhọc lòng thu lượm...cũng chỉ là một tờ 

giấy...Con người mình thật vất vả...cố làm việc cả đời để chỉ 

tích góp những tờ giấy đó...có thể giết nhau, tranh chấp, 

ganh tị, thù ghét vì những hơn thua cho một cục đá, tờ giấy 

mà con người mình đặt một giá trị lên trên nó.   

 

Có đáng không? 

 

Đại hội La Vang mới vừa xong...có thật sự tham gia vào cả 

3 ngày...tôi mới thấm thía sự cực khổ của tất cả mọi người 

trong cộng đồng mình.  Chân tay không muốn nghe lời cái 

óc của mình...Tim vẫn muốn làm nhưng sự kiên nhẫn hơi bị 

rút ngắn lại, lòng bác ái dường như bị thách thức.  Có những 

thách đố xảy ra hàng ngày trong cuộc sống đòi hỏi sự kiên 

nhẫn, lòng bác ái để mình có thể cho nhau một tí xíu nhịn 

nhục...Ai cũng mệt, thật mệt...thế cho nên... đã có sự mất 

kiên nhẫn... đã có lời không hay... đã có những vô tình 

không đáng có... đã có những quyết định không chín chắn 

hay tế nhị cho lắm...Ôi, con người này, thân xác này nặng nề 

ghê.  Tôi luôn nghĩ...tất cả chúng ta ai cũng có lòng...lòng 

muốn tham gia, giúp một bàn tay cho cộng đoàn mình thành 

công, giúp một tí sức để cho cộng đoàn mình lớn mạnh...dù 

là công việc gì...hèn mọn tới đâu hay lớn lao bất kể...đều chỉ 

cho một mục đích duy nhất và duy nhất mà thôi...là mong 

cho cộng đoàn mình lớn mạnh và đoàn kết...thế thì chấp 

nhau chi một tiếng nói ở vào lúc mình mệt mỏi nhất...làm 

khổ nhau chi cho một quyết định không được tế nhị lắm vào 

lúc cơ thể đòi hỏi sự nghĩ ngợi nhưng công việc vẫn bộn bề 

nên...mình vẫn phải bước... 

 

Chúa Nhật này...cộng đoàn sẽ có một buổi họp... nêu những 

ưu khuyết điểm cho kỳ đại hội vừa qua...để rút ra những 

kinh nghiệm cho lần làm việc tới.  Chỉ thế mà thôi...Thế 

thì...mong mọi người của mình hãy lấy lòng bác ái...mà nói 

những lời nhẹ nhàng để nâng đỡ nhau, để giúp đỡ nhau cho 

cộng đoàn mình lớn mạnh thật sự trong yêu thương.  Ông bà 

mình vẫn thường nói... hãy đánh lưỡi bảy lần khi nói chuyện 

với nhau...vậy thì ở những lúc như thế này...có lẽ mình sẽ 

phải đánh lưỡi 77 lần 7 để mình vẫn có thể gọi nhau là Ki 

Tô Hữu và làm việc trong Chúa Ki Tô. 

 

Phải chăng những công việc thiện hay việc công mình 

làm...vẫn hằng nghĩ  là mình góp một cục gạch trên nước 

hằng cữu sau này cho mình... Phải chăng...cục kim cương 

mà mình vẫn quí trọng...nâng niu...cũng chỉ là một cục 

đá...mà trong thế giới rộng lớn này...có một hành tinh...có 

một cục đá lớn hơn trái đất mình là một khối kim cương... 

Phải chăng...tờ giấy mà mình luôn cực nhọc thu gom, nhặt 

nhạnh...đến cuối đời...cũng chỉ là một tờ giấy...sẽ thay đổi 

qua thời gian...giá trị sẽ thay đổi...theo từng mốc của đời 

sống...Vậy thì xá chi một tiếng nói hơn thua...một hành động 

vô ý...một quyết định vô tình không tế nhị lắm...Thôi thì để 

cho viên gạch mình muốn xây được tròn trĩnh, luôn rạng 

ngời và sắc cạnh ở một góc thật vững cho ngôi nhà mình 

xây trên thiên đàng.  

Tiana Thu 

***** 

TIẾNG VANG 
 

Hai cha con nọ đang đi men theo triền núi. Bỗng người con 

trai nhỏ trượt chân và ngã, em la lớn lên: “Ối chao!”. Em lấy 

làm ngạc nhiên khi thấy ở miền núi xa có tiếng ai nhái lại 

“Ối chao!”. 

 

Em tò mò la lên: “Ngươi là ai?” thì em nhận lại tiếng nhái 

lại “Ngươi là ai?” Tức giận quá, em quát lên: “Quân đốn 

mạt!” thì em lại nghe tiếng nhái lại “Quân đốn mạt!”.  

 

Em nhìn người cha và hỏi: “Thế là thế nào hở cha?” 

Người cha mỉm cười và nói: “Này con hãy xem đây”. 

 

Nói rồi, ông nói lớn lên: “Anh hay quá!” thì nghe tiếng trả 

lời “Anh hay quá!”. Rồi ông lại la lên: “Anh tuyệt vời quá!”  

thì cũng nghe tiếng trả lời “Anh tuyệt vời quá!” 

 

Người con ngạc nhiên nhưng cũng vẫn chưa hiểu. Người 

cha ôn tồn giảng: “Đó là tiếng vang con ạ! Khi có những 

khoảng trống rộng rãi như ta có trước mặt đây thì các tiếng 

động lớn hay tiếng nói lớn nó sẽ dội lại như vậy. 

Con nói những lời tức giận thì nó sẽ dội lại những lời tức 

giận, cha nói những lời đẹp đẽ thì nó sẽ dội lại những lời 

đẹp đẽ! 

 

Ở đời cũng vậy! Đời là sự dội lại của các hành động của ta. 

Khi tâm ta có lòng từ bi thì chúng ta sẽ nhận lại sự yêu 

thương. Khi ta hành động những điều xấu thì nỗi bất hạnh sẽ 

lại xảy đến cho chúng ta.”  

Sưu Tầm 
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