
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ý Nghĩa Cuộc Sống 
 
Có những điều hiển nhiên đến nỗi bạn không bao giờ bận 
tâm về nó. Có những điều tưởng chừng như rất nhỏ nhặt và 
bạn đã không làm từ rất lâu vì nhiều lý do. 
Chúng ta có ít nhưng xài nhiều, chúng ta mua nhiều nhưng 
sử dụng ít. 
Chúng ta có nhà rộng với mái ấm hẹp; có tiện nghi nhưng ít 
thời gian. 
Chúng ta có nhiều bằng cấp nhưng lại có ít tri thức. 
Chúng ta có nhiều kiến thức nhưng lại thiếu sự suy xét. 
Chúng ta làm ra những thứ lớn hơn nhưng chưa chắc chất 
lượng hơn. 
Chúng ta làm giàu tài sản nhưng lại làm nghèo giá trị bản 
thân. 
Chúng ta nói quá nhiều, thương yêu quá ít và thường hay 
ghét người. 
Chúng ta kéo dài tuổi thọ nhưng không sống đúng ý nghĩa 
đích thực của cuộc sống. 
Chúng ta chinh phục không gian vũ trụ nhưng lại bỏ trống 
không gian tâm hồn. 
Chúng ta cố làm sạch không khí nhưng lại làm vẩn đục tâm 
hồn. 
Chúng ta biết đường đến mặt trăng nhưng lại quên đường 
đến nhà người hàng xóm. 
Chúng ta xây nhà cao hơn nhưng lại hạ thấp tâm tính; xây 
đường rộng hơn nhưng lại thu hẹp tầm nhìn. 
Chúng ta uống quá nhiều, hút quá nhiều, xài tiền không toán 
tính; cười quá ít, lái xe quá nhanh, hay cáu giận; thức khuya 
để rồi uể oải dậy sớm; đọc quá ít và coi TV quá nhiều. 
Chúng ta được học cách phải tiến nhanh về phía trước mà 
chưa học cách chờ đợi. 
Chúng ta được dạy cách kiếm sống chứ không phải cách 
sống. 
Đây là thời đại của thức ăn nhanh và tiêu hoá chậm; của 
những con người to hơn nhưng nhân cách nhỏ hơn; tài sản 
rất sâu nhưng tình thương lại cạn. 
Đây là thời đại công nghệ có thể đem những điều này đến 
với bạn, thời đại mà bạn có thể đọc hoặc dễ dàng vứt nó đi. 
Hãy nhớ, dành nhiều thời gian hơn cho những người yêu 
thương bởi vì không chắc rằng họ sẽ ở bên bạn mãi mãi. 
Hãy nhớ, nói một lời dịu dàng đối với những người kính 
trọng bạn bởi vì con người nhỏ bé đó một ngày nào đó sẽ 
lớn, lớn hơn cả bạn. 
Hãy nhớ, ôm thật chặt người ngồi kế bên bởi vì đó chính là 
kho báu duy nhất của con tim và nó không tốn một xu. 
Hãy dành thời gian để yêu thương, để nói chuyện và để chia 
sẻ những điều quý giá trong tâm hồn bạn. 
Ý nghĩa của cuộc sống không được tính bằng độ dài thời 
gian, nó chỉ có nghĩa trong khoảnh khắc bạn từ bỏ nó. 
 
(Trích từ sách "Hạt giống tâm hồn") 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PHÉP LẠ MẸ MARIA 
 
Thánh Alphonsô de Liguori ghi lại những truyện tích 
dưới đây về Trinh Nữ Maria và sự cầu bầu của Người 
(trích từ The Glories of Mary), do chính ngài là tác giả:  
 
Một người đàn ông người Đức đã dấu tội. Một đằng ông 
không muốn xưng tội này, nhưng đằng khác ông lại 
không thể tiếp tục chịu nổi sự cắn rứt của lương tâm.  
 
Do đó, một ngày kia ông muốn trầm mình tự tử. Ngay 
lúc sắp sửa thực hiện ý định thì ông ngừng lại, khóc lóc 
xin Chúa tha cho mà không bắt ông phải xưng tội ấy ra. 
 
Một đêm, khi đang ngủ thì bỗng có ai đánh thức: “Con 
phải đi xưng tội.” Ông ta đi đến nhà thờ, nhưng bỏ về.  
 
Đêm thứ hai, ông lại nghe ai thôi thúc như đêm trước. 
Khi đến nhà thờ, ông nghĩ thà chết còn hơn phải xưng 
cái tội ấy ra. Khi sắp sửa rời nhà thờ thì bỗng dưng ông 
có ý tưởng ghé qua tượng Mẹ Maria cầu nguyện.  
 
Trước khi qùy gối trước tượng Mẹ thì ông thấy thay đổi 
hoàn toàn. Đứng bật dậy, ông chạy tìm cha giải tội và 
khóc thảm thiết.  
 
Nhờ hổng ân của Mẹ Thiên Quốc, ông đã xưng hết các 
tội. Sau đó, ông cho biết là ông cảm thấy hạnh phúc như 
đã có trong tay tất cả kho tàng trên thế gian. 
 

nguồn: memaria.org 

| Hieäp Nhaát 198 | 7- 2017 |  19




