
 
 
 
 
 
 

 
Càng làm lớn hình phạt càng 
nặng? 
  
Ở dưới hỏa ngục, người nào cũng 
phải tự đốt lửa và ngồi trên đống lửa 
của mình để chịu hình phạt. Tại một 
giáo xứ nọ có 3 người chết trong một 
tuần là cha xứ, ông trùm và giáo 
dân.  Vừa chết xuống tới hỏa ngục 
còn ngơ ngác, bỗng thấy ông trùm 
đang ngồi trên đống lửa cháy hùn 
hụt. Linh hồn giáo dân ngạc nhiên la 
lên: 
- Ông trùm cũng ở đây hả? 
Đoạn linh hồn chỉ tay vào một cái lò 
to hơn ở bên cạnh hỏi: 
- Sao cái lò lửa này to thế 
mà lại không cháy vậy? 
 Ông trùm đưa tay lên miệng ra dấu 
nói: 
- Shh... Nói nhỏ thôi. Cháy hết than 
rồi. Cha xứ đang đi lấy thêm than. 
 Linh hồn trợn mắt kinh ngạc: 
???!!!.... 
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Tha Thứ Có Điều Kiện 
 
Johnny và em trai cãi lộn với nhau. 
Trước khi đọc kinh tối, mẹ của 
Johnny nói với nó: "Bây giờ mẹ 
muốn con tha thứ cho em con". 
 
Nhưng Johnny không ở trong tâm 
trạng sẵn sàng tha thứ, liền nói: 
"Không, con không tha thứ cho nó". 
 
Mẹ nó dịu dàng thuyết phục nó nhiều 
cách nhưng không có hiệu quả. Sau 
cùng, bà nói: "Nếu như tối nay em 
con chết, con cảm thấy thế nào nếu 
con biết con đã không tha thứ cho em 
con ?" 
 
Johnny có vẻ đồng ý, sau một phút 
lưỡng lự nó nói: "Được rồi con tha 
thứ cho nó. Nhưng nếu sáng mai nó 
vẫn còn sống, thì con sẽ đánh nó". 
 
 

 

HÃY YÊU 
 
Mt 22,34-40 

 
Quý hơn mọi lễ toàn thiêu 
Hết lòng yêu Chúa, yêu người cận 
thân 
Yêu người đói rách cơ bần 
Vì Thiên Chúa muốn lòng nhân sẵn 
sàng. 
 
Tình yêu sẽ chẳng vẹn toàn 
Yêu Người nhưng lại chẳng màng anh 
em 
Tâm hồn đóng kín ngày đêm 
Tha nhân đói khổ, hay bên kẻ thù. 
 
Sẽ luôn có Chúa nhân từ 
Để tôi chịu đựng ngục tù anh em 
Đúng hơn là Chúa đã thêm 
Anh em, bạn hữu để tôi mến Người. 
 
Trở thành dối trá nực cười 
Yêu Người mà lại xa rời tha nhân 
Cả hai bất khả ly phân 
Tự do lựa chọn hồng ân gọi mời. 
 
Mười điều răn tóm trong từ 
Yêu người, mến Chúa thở hơi mỗi 
ngày 
Ưu tiên và quyết định ngay 
Tham dự thánh lễ chìa tay trao người. 
 
Điều gì khiến Chúa mỉm cười 
Là con yêu Chúa cùng người anh em 
Chúng con mong được Ngài khen: 
Nước Thiên Chúa đã kề bên con rồi. 
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GIỜ CẦN TỈNH THỨC 

Mt 24,42-51 

Cuộc đời không phải một cuộc chơi 
Phải sẵn sàng luôn không nghỉ ngơi 
Nào ai thoát khỏi Giờ Chúa Đến 
Lạy Ngài xin hãy sáng soi tôi. 
 
Chờ, mong, đợi, đón với tin yêu 
Mãi trông từ sáng đến ráng chiều 
Thê giới loại Ngài ...ôi héo úa 
Loạn cuồng, tranh chấp chẳng thương 
yêu. 
 
Ngài đến trong công việc mỗi ngày 
Trong giờ xum họp, phút chia tay 
Ngài đến qua người tôi gặp gỡ 
Ngài đến bất ngờ, ai có hay. 
 
CON ĐÃ SẮN SÀNG ĐÓN CHÚA 

CHƯA? 

CÓ KIỂM LƯƠNG TÂM MỖI NẮNG, 

MƯA 

Trung tín, khôn ngoan người đầy tớ 
Phân phát thực lương đúng theo mùa. 
 
Chu toàn bổn phận Chúa giao đưa 
Trách nhiệm tha nhân mãi không thừa 
Chạnh lòng thương xót người lân cận 
Phúc người đầy tớ hiếu thảo thưa. 
 
AN TOÀN GIẢ TẠO NGƯỜI DẶN 
TA 
Sánh bên giờ Chúa sẽ đến là : 
Kẻ trộm ban đêm ...mau tỉnh thức 
ĐÓN NGƯỜI ĐỘT XUẤT MỘT 
KHÚC CA. 
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