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GIẤC MƠ CHIỀU NẮNG HẠ 
 
Đêm qua tôi mơ thấy thánh Phêrô hiện về. Tôi đang rang bắp 
trong cái lò micro-wave cũ do một người bạn mới thải ra để thay 
thế bằng một cái tối tân hơn, thì bỗng nghe tiếng động bên ngoài. 
Trong nhà mọi người đều đi vắng hết, chỉ còn có một mình tôi, 
nên không khí yên lặng như tờ. Ngoài sân sau, mấy con sóc đuổi 
nhau giỡn chơi chung quanh mấy cây khuynh diệp dưới một bầu 
trời nắng chan hòa khiến cảnh tượng nửa vui vì nắng, nửa buồn 
vì vắng. Nhìn qua cửa sổ tôi thấy một ông già râu, tóc bạc phơ, 
đôi mắt sáng, và nước da ngăm đen, khoẻ mạnh. Quần áo cụ 
trông giống như của người Ả rập thời xưa, khác một điểm là cụ 
không đội khăn. Tôi mở cửa chào hỏi thì cụ nói rằng tên cụ là 
Phêrô. Tò mò, tôi hỏi: 
 

- Thưa cụ, Phêrô gì ạ?  
- Phêrô, chứ còn Phêrô gì nữa. Ai cũng gọi bác bằng Phêrô 

mà.  
 
Tôi ngập ngừng đáp: Thưa cụ, ý cháu muốn hỏi cụ là Phêrô 
Nguyễn hay Phêrô Trần.  

- Bác là Phêrô người xứ Ga-li-lê-a đây, chứ không phải 
Nguyễn, Trần gì hết. 

 
Tôi giật bắn mình, sắp sửa sụp lạy thì ngài nắm vội vai tôi và nói,  
 

- Cháu làm cái gì kỳ cục vậy? Bộ muốn lạy bác sao? Bác 
cũng chỉ là người thôi mà. (CVTĐ 10:26) Nắm tay của ngài 
có sức mạnh... ngàn cân. Tôi mỉm cười mếu máo vì ngàn 
năm một thủa được gặp thánh Phêrô, và mếu máo vì nắm 
tay của ngài siết chặt quá khiến tôi đau muốn chết.  

 
- Thưa thánh Phêrô, con đâu có ngờ là ngài đến đây. Xin 

thánh tha tội cho con.  
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- Ấy, lại nói bậy nữa. Gọi bác bằng thánh đã rồi, bây giờ lại 
xin bác tha tội. Chả có ai là thánh cả, chỉ có Đức Chúa mới 
là thánh. Và chỉ có Đức Chúa mới có quyền tha tội, cháu 
biết không?  

- Dạ, vậy thì con phải gọi thánh là gì?  
- Thì gọi bằng bác chứ còn gì nữa. 

 
Mừng quá, tôi ôm lấy tay ngài hôn lấy hôn để, cám ơn rối rít.  
 

- Cám ơn bác nhiều. Thánh Phêrô gạt đi và nói,  
- Ơn với nghĩa cái gì? Sao cháu nói câu nào cũng trật hết 

vậy?  
 
Thấy tôi có vẻ mắc cỡ vì câu nói thẳng, ngài nháy mắt mỉm cười 
và nói,  
 

- Ngày xưa ở với Chúa bác cũng trật như cháu vậy đó! 
Nhưng mà có trật rồi mới khôn, cháu biết không? Có làm thì 
có lầm, muốn không lầm thì đừng làm, nhưng như vậy thì 
Chúa mửa ra đó chứ đừng tưởng... (KH 3:16)  

 
Ngưng một phút rồi ngài hỏi,  
 

- Cháu đang làm gì đó?  
- - Thưa thánh... dạ thưa bác cháu đang rang bắp. Mời bác 

ngồi để cháu lấy nước rửa chân cho bác rồi lấy bắp bác xơi 
cho vui.  

- Khỏi cần rửa chân, vì Chúa đã rửa cho bác rồi. Còn bắp 
rang hả? Ngày xưa khi đói là bác ăn cá nướng chấm muối, 
hôm nào trời xấu không có cá tươi thì ăn cá khô, chứ chưa 
bao giờ bác ăn bắp rang cả.  

- Vậy cháu có cá mòi đóng hộp, bác có dùng không?  
- Ồ, đồ hộp có ra cái gì đâu. Tiện thì có tiện, chứ muốn ngon 

thì phải ăn cá tươi, cháu hiểu không? Bác không chê kỹ 
thuật của các cháu đâu, nhưng mà nói cho cùng kỳ lý thì nó 
phải như vậy. Chả thế mà mấy người bạn Mỹ của cháu thỉnh 
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thoảng cũng đi câu để có miếng cá tươi mà ăn đó, cháu 
không nhớ à. Không phải hoàn toàn vì tinh thần thể thao 
đâu. Bác kể chuyện ngày trước sơ sơ cho cháu nghe chứ 
bác không đói. Tuy nhiên cháu muốn mời bác ăn bắp rang 
chơi thì cũng được. À hèm... 

 
Rồi ngài bốc một nắm nhai ngon lành.  
 

- Hừ, bắp rang ăn cũng được đấy. Họ có cho phó mát vào 
hay sao?  

- Thưa bác, vâng nhưng đúng ra là bơ. Dân Mỹ thích ăn bắp 
theo lối này. Bắp luộc của họ cũng ngon.  

- Vậy à? 
 
Thấy thánh tự nhiên như người trong nhà, tôi bèn mở tủ lạnh mời 
ngài một lon seven-up. Thánh Phêrô hớp một ngụm, khà một 
tiếng khoan khoái, rồi nheo mắt bốc bắp rang ăn tiếp. Hai bác 
cháu tôi yên lặng hồi lâu, chỉ có tiếng quai hàm nhai bắp trong 
căn phòng, và mấy con sóc giỡn chơi ngoài sân sau là những 
hoạt động duy nhất trong không khí huyền diệu hôm đó. Bỗng 
thánh Phêrô nhìn vào Tivi, thấy cảnh Chúa đang hóa bánh ra 
nhiều, (tôi quên không nói để qúy vị rõ là khi thánh Phêrô đến thì 
tôi đang xem cuốn phim 'Giêsu thành Na-da-rét' của đạo diễn 
Zefirelli) ngài bỗng ngừng nhai và lắc đầu lia lịa. Tôi tưởng ngài 
có gì phiền trách, nhưng ngài nói,  
 

- Trong máy họ đang làm gì vậy?  
- Thưa bác, họ đang diễn lại tích Chúa hóa bánh ra nhiều cho 

thiên hạ ăn.  
- Ai giơ tay nhắm mắt thế kia?  
- Dạ, người đóng vai Chúa Giêsu đó, thưa bác. 'Chúa' đang 

làm phép hóa bánh ra nhiều... 
 
Thánh Phêrô thở dài một tiếng khá lớn, rồi nói:  
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- Hừm... Họ tưởng tượng sai bét... Chính bác phát bánh cho 
người ta ăn mà, bộ bác không biết sao! Chúa cầm lấy bánh, 
tạ ơn, bẻ ra rồi đưa cho bác, cũng tự nhiên và thành kính 
như các cháu đọc kinh trước khi ăn cơm vậy. Năm cái bánh 
bẻ đôi ra thì thành mười miếng, hơi cồng kềnh nên chú 
Giacôbê lấy vội một cái thúng đưa cho bác để Chúa bỏ bánh 
vào đó. Năm cái bánh đựng trong một cái thúng lớn thì ăn 
nhằm gì đâu, nhưng thúng lớn còn hơn là cầm trong hai tay, 
có thể đánh rớt ra ngoài. Vậy mà khi bác cầm miếng bánh 
đầu tiên đưa cho một chị bế đứa con nhỏ ngồi kề đó thì 
bánh đã gần đầy thúng. Chú Giacôbê liền gọi các chú 
Gioan, Philip và Giuđa lúc đó đang bảo thiên hạ ngồi xuống 
từng nhóm 50, hoặc 100 người tới bốc bánh phát tiếp. Chỉ 
một chút sau đó thì Simon nhiệt thành, Mathêu, Giuđa 
Tađêô và mấy người kia đem cá ra phát. Chúa hiền từ nhìn 
mọi người một cách thương sót chứ đâu có làm cái điệu bộ 
nhắm mắt giơ tay như phù thủy thế kia. Khi Giuđa Iscariot 
đánh rớt mấy miếng bánh xuống cỏ, Chúa liền lượm lên đưa 
cho mấy em nhỏ ngồi cạnh Chúa. Buổi phát bánh không lâu 
lắm vì có một số người cũng đến phụ giúp với nhóm các 
bác. Đâu có ai ngờ trước mà đem thúng mủng gì. Họ ăn no 
hết, ai muốn bao nhiêu cũng được. Bên cạnh bãi cỏ mênh 
mông đó có một suối nước trong. Ăn xong là họ kéo nhau 
xuống đó múc nước uống, rửa mặt. Trời gần tối, nhưng họ 
không chịu ra về, cứ bám lấy Chúa. Bác thấy Chúa mệt rồi 
nên hơi bực mình với đám đông. Gioan và Giacôbê sắp sửa 
nổi giận muốn đuổi họ ra về thì Chúa nói,  

- Các anh đi thu những miếng bánh còn dư lại kẻo phí đi.  
- Bác liền kéo mấy người kia đi thu bánh lại thì được 12 thúng 

lớn. Cháu thử nghĩ coi, có năm cái bánh, hơn 10 ngàn người 
ăn, vậy mà...  

 
Tôi cướp lời thánh và nói,  

- Thưa bác, sao bác Matthêu và các bác kia nói chỉ có 5 ngàn 
người thôi.  
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- Ấy, đó là họ chỉ đếm đàn ông thôi. Nhưng số phụ nữ và trẻ 
em đi theo Chúa cũng đông lắm. Cháu cứ tính một người 
đàn ông, thêm một phụ nữ hoặc một trẻ em thì có phải là 
hơn 10 ngàn không? Nhưng tại sao chỉ tính có đàn ông, mà 
không tính đàn bà và trẻ em? Là bởi vì đàn ông nhanh hơn 
vì họ không phải trông nom con nít. Thành thử khi tập họp 
lại từng nhóm 50, hay 100 thì bảo đàn ông đứng lên. Cứ 
đếm 10 người thì bảo họ ngồi xuống. Bác giao cho một 
người trong mỗi nhóm một cành cây nhỏ, bảo họ cứ 10 
người thì bẻ một cọng, bẻ xong thì giao cho chú Giuđa đếm. 
Đàn ông tập họp mau lắm. Họ đã quen chia nhóm ra từ thời 
Xuất Hành kia mà. Sau này, họ cũng quen tập họp khi chiến 
đấu nữa. Còn các chị thì bận bịu con nhỏ, có chị hai, ba 
đứa, thành thử họ cứ ngồi yên cho nên đếm họ cũng khó. Vì 
vậy mới không đếm đàn bà con nít. 

 
Tôi nghe thánh kể lại mà thấy vui vui. Phải chi tôi được chứng 
kiến cảnh đó tận mắt, nhưng thánh Phêrô kể chi tiết như vậy 
cũng đủ thỏa mãn lắm rồi. Tôi bèn tắt video hỏi ngài tiếp:  
 

- Thưa bác, giả tỉ như hôm đó không ai còn bánh và cá thì 
Chúa làm sao?  

- Tất nhiên là Chúa vẫn cho họ ăn. Tuy nhiên phép lạ này cần 
phải hiểu theo hai nghĩa. Cháu có nhớ ngày xưa Chúa nuôi 
2 triệu dân Do thái bằng manna trên trời rơi xuống trong 40 
năm trời không?  Ngày nay thử hỏi có nước nào dám bảo 
đảm nuôi một số đông trong một thời gian lâu như vậy 
không? Thì vấn đề nuôi 10 ngàn người một bữa hôm đó có 
khó chi đâu đối với Ngài. Chúa đã dạy cho họ phải sống yêu 
thương, chia sẻ mọi sự với nhau, như vậy mới là dân Chúa. 
Bởi chính Ngài là Thiên Chúa ta thờ, Còn ta là dân Ngài lãnh 
đạo, Là đoàn chiên tay Ngài dẫn dắt. (TV 95: 7) Hôm đó họ 
ăn hết, hoặc gần hết lương thực họ đem theo rồi. Chúa biết 
rằng nếu để họ ra về thì sẽ có nhiều người mệt lả dọc 
đường, nhất là các ông già, bà cả, trẻ con, phụ nữ mang 
thai, và nhất là những người mới lành bệnh. Nhưng Chúa 
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biết vẫn có người còn chút đỉnh lương thực. Chúa muốn họ 
thực hành bài học chia sẻ. Nếu họ chịu bỏ phần của họ ra, 
thì Chúa sẽ cho thêm phần của Ngài vào. Quả nhiên, một 
vài người góp lại thì được 5 cái bánh và 2 con cá. Năm cái 
bánh với hai con cá có là bao so với một số người lớn như 
vậy, nhưng cử chỉ đó đủ rồi. Bài học chia sẻ đã được thực 
hiện. Họ phải tự động dâng phần của họ, mà phần của họ có 
đáng là bao! Tuy nhiên, điều quan trọng là mình phải đi 
bước trước. Chúa không dùng sức mạnh buộc họ hoán cải, 
như một số người chủ trương. Thời đại các cháu cũng có 
hiện tượng đó, phải không? Làm như vậy thì có ích gì? Theo 
đạo để có bánh ăn à? Như vậy là đạo bánh chứ đâu phải 
đạo Chúa. Đó là tất cả ý nghĩa của tự do, cháu hiểu không? 
Hồi đó, bác cũng không hiểu (Mc 6:52), nhưng sau này, khi 
Chúa về trời rồi thì Thánh Thần Thiên Chúa dạy cho bác 
hiểu, cho nên từ đó bác mới đem máu đào ra làm chứng cho 
Ngài đó chứ.  

 
Tôi nghĩ: thì ra thế ! Một cái bánh tầm thường, dâng lên Chúa với 
tấm lòng thành, có khả năng cứu độ. Tuyệt diệu. Bữa cơm thanh 
đạm của 10 ngàn dân hôm đó diễn ra tại một miền hoang vắng 
đầy cỏ xanh tươi làm tôi chợt nhớ câu, Trong đồng cỏ xanh tươi, 
Ngài cho tôi nằm nghỉ. (TV 23:2) Tôi vẫn thích cái yên tĩnh của 
những cánh đồng cỏ tươi mát, nơi khả dĩ nâng tâm hồn con 
người lên cùng Chúa. Tôi mơ màng mường tượng cảnh vật êm 
đềm bên dòng suối mát, với tiếng nước róc rách, tiếng gió thì 
thầm quyền năng Thiên Chúa. Thời gian như ngừng trôi. Tất cả 
mọi sự cô đọng lại trong Tình Yêu Vô Biên Thần Linh. Từ hư vô, 
Chúa tạo dựng ra tôi, gọi tên tôi, cho tôi sanh ra làm người và 
trao cho tôi một sứ mạng, như một cái lá tầm thường, trong hàng 
tỉ tỉ cái lá, nhưng mỗi cái lá có nhiệm vụ quang hợp và thoát hơi 
nước để đem chất dinh dưỡng cho cây, từ đó nuôi sống muôn 
loài... Ôi, Nhiệm Mầu, Tình Yêu Chúa nuôi con suốt đời, ai mà 
hiểu nổi. 
 
Tôi bỗng hỏi thánh Phêrô:  
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- Thưa bác, lúc nào thiên hạ cũng đi theo Chúa đông như vậy 

sao?  
- Có lúc đông, có lúc ít, nhưng lúc nào cũng có người. Nhất là 

khi Chúa và các bác di chuyển từ nơi này sang nơi khác thì 
họ kéo ra đông như kiến cỏ, không có lối chen chân nữa. 
Bác phải vất vả lắm mới giữ cho thiên hạ khỏi lao vào mình 
Chúa. Những lúc Chúa ngồi nghỉ trên đồi, hoặc trong những 
nơi thanh vắng bên bờ biển hồ họ cũng đến, lui tới tấp nập, 
khiến Chúa và các bác không còn thì giờ nghỉ ngơi, ăn uống 
nữa. (Mc 6:31) Nói của đáng tội, những lúc như vậy họ 
không quấy phá gì cả, chỉ ngồi xa xa, nhìn Chúa. Họ cảm 
thấy yên tâm khi có Chúa ở đó. Họ như hy vọng, chờ đợi 
một dấu nhỏ của Chúa để xông lên hy sinh xương máu dành 
độc lập cho dân, cho nước khỏi tay người La mã. Họ không 
hiểu rằng Chúa xuống thế là để đem toàn thể nhân loại về 
với Chúa Cha, chứ không phải dành quyền tự chủ cho nước 
họ. Tuy nhiên, cháu cũng phải thông cảm với họ, cũng như 
bác thông cảm với các cháu từng chịu bao cảnh chết chóc, 
tang thương, lúc nào cũng mơ ước được thoát khỏi tình 
trạng đau khổ triền miên. Có người chủ trương rằng muốn 
thoát khổ thì phải diệt nguyên nhân của khổ, tức là diệt sinh. 
Nhưng nếu diệt sinh thì còn gì là sự sống, mà Thiên Chúa là 
sự sống, và bản tính Thiên Chúa là bất diệt, thành thử bài 
toán không có đáp số, và như vậy thì vấn đề vẫn còn đó! 
Bác cũng đồng ý là phải diệt nguyên nhân của khổ, nhưng 
nguyên nhân của khổ không phải là sự sống. Sự sống là 
một đặc ân Chúa ban cho thế gian, sự sống là nguồn hạnh 
phúc viên mãn, chứ sao lại coi đó là nguyên nhân của khổ! 
Nguyên nhân của khổ là cái tôi của cháu. Muốn diệt cái 
nguyên nhân ấy thì cháu phải cúi đầu của cháu xuống, để 
đầu của Chúa xuất hiện. Cháu phải lui ra đàng sau, để Chúa 
tiến về phía trước cho người ta nhận thấy Chúa là Chân, 
Thiện, Mỹ. Lạy Cha, Cha có thể làm được mọi sự, xin cho 
Con khỏi phải uống chén đắng này, nhưng xin đừng theo ý 
Con mà xin theo ý Cha. (Mc 14:36) Tất cả ý nghĩa cuộc đời 
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Kitô hữu là ở đó. Ngày xưa, khi Chúa nói, Một lần nữa, tôi 
nói cho các anh biết, con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn 
một người giàu có vào nước thiên đàng, thì bác đã phản 
công liền, Thưa Thày, nếu vậy thì ai được cứu rỗi. (Mt 19: 
24-25) Thú thật với cháu là bác không hiểu lời Chúa. Mãi 
đến khi Chúa chịu chết trên thập giá thì bác mới biết câu nói 
của bác thật vô ý thức.  

 
Thấy tôi ngơ ngác, thánh Phêrô nheo mắt nhìn tôi hồi lâu. Ngài 
cứ yên lặng bốc bắp rang ăn hoài, vẻ mặt đầy hài hước, đến cả 
hai phút chứ không bỡn. Qúy vị muốn biết hai phút yên lặng nó 
lâu thế nào trong một cuộc nói chuyện cứ đem đồng hồ ra thử 
xem.  
 
Sau cùng, ngài bật cười cắt nghĩa:  
 

- Con lạc đà nó chui qua lỗ kim được là vì nó không có ý kiến. 
Người ta bắt nó đi là nó đi. Còn cháu, (hay bác trước kia) thì 
không phải như vậy, vẫn có ý kiến, vẫn phản đối, cho mình 
là hay, là giỏi, là phải, hơn người, có khi hơn cả Chúa nữa! 
Những câu như 'tôi có làm gì đâu mà Chúa bắt tội tôi như 
thế này' thì cũng như nếu mình là Chúa thì sự thể sẽ không 
phải như vậy. Khi nào cháu tự coi mình là 'không', là 'hư vô' 
trước mặt Thiên Chúa thì lỗ kim nhỏ đến đâu cũng chui qua 
được, bởi vì đã là không rồi thì còn cái gì cản trở nó nữa! 
Không phải là người giàu có không vào được nước thiên 
đàng đâu! Chúa không kết án người giàu có. Bác Ni-cô-đê-
mô, bác Giuse A-ri-ma-thê-a, bác Da-kê-ơ, bác La-da-rô mà 
không giàu à? Chúa chỉ kết án người giàu bất công, keo 
kiệt, độc ác, khinh miệt người nghèo. Và cũng không phải là 
cứ nghèo thì ô-tô-ma-tích vào nước thiên đàng. Bác Phaolô 
nói, Anh chị em hãy mang lấy gánh nặng của nhau, như vậy 
là chu toàn lề luật của Chúa Kitô. (Gal. 6:2) Mang lấy gánh 
nặng của nhau, là không coi trọng ý mình, là tìm hiểu biết 
người hơn được người hiểu biết, là yêu mến người hơn được 
người mến yêu... Cháu hãy cố gắng đào sâu ý nghĩa của 
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câu nói này là chu toàn lề luật của Chúa Kitô rồi. Bác hết 
sức tội nghiệp cho đám đông hôm đó. Chúa nói với bác, 
Thày thương họ vô cùng vì họ như đàn chiên không người 
chăn (Mc 6:34b), nên Chúa giảng dạy cho họ nghe chuyện 
nước trời. Chúa có tài ăn nói không ai sánh bằng. Giới luật 
sĩ, Pharisiêu nhiều khi tranh luận với Chúa nhưng không bắt 
bẻ được Ngài cái gì cả. Một hôm bác tưởng Chúa không 
thoát khỏi cái ranh mãnh của họ chứ. Quả thực, hôm đó bác 
lo cho Chúa vô cùng. Họ đặt Chúa trước hai viễn tượng: một 
là giết người đàn bà phạm tội ngoại tình; như vậy thì trái với 
đức yêu thương mà Ngài vẫn truyền dạy, hai là tha thứ cho 
chị ta; như vậy là bất tuân lề luật, đàng nào cũng khó xử. Lề 
luật là của Chúa, yêu thương cũng là của Chúa, không lẽ 
Chúa tự mâu thuẫn sao? Đến khi Chúa nói, Ai sạch tội thì cứ 
việc ném đá chị ta đi (Jn 8:7b), thì lập tức dân chúng hoan 
hô rầm trời khiến mấy thày rút lui có trật tự. Trống ngực bác 
đánh liên hồi. Bác hãnh diện được làm môn đệ của Chúa. 
Nhưng Chúa không vui vì sự thắng thế của Ngài. Chúa có 
vẻ mặt tư lự, buồn buồn. Đó là vì Ngài xuống thế cũng để 
cứu vớt họ, nhưng họ khước từ. Còn dân nghèo – nghèo 
tiền của và nghèo tinh thần - thì yêu quí Ngài vô cùng. Ngài 
là nguồn an ủi của họ, là người bênh vực họ. Họ khiêng đủ 
mọi loại người bệnh tật đến xin Chúa chữa. Chúa chữa hết, 
không trừ một ai. Khi được lành là họ nhảy múa kéo nhau ra 
về, quên cả cám ơn. Bác biết thế nào họ cũng sẽ kéo đến 
nữa. Quả không sai. Hôm đó nhóm bẩy mươi hai môn đệ 
mới đi công tác truyền giảng tin mừng trong miền thập tỉnh 
về. Đang báo cáo công tác thì họ đến vây quanh mấy Thày 
trò, nên Chúa bảo, Các anh tìm một nơi tĩnh mịch mà nghỉ 
ngơi đôi chút. Mai Thày trò mình sẽ đi rao giảng tiếp. Bác 
đồng ý ngay, liền mời Thày cùng xuống thuyền với 12 người 
trong nhóm của bác. Chúa bảo bác chèo sang phía bên kia 
biển hồ, nơi có một khu đồi cây cỏ xanh tốt, thanh vắng, rất 
hợp cho việc tĩnh dưỡng hồn, xác. (Mc 6: 32) Không ngờ, họ 
đoán được chỗ Chúa sẽ đến, nên họ chạy bộ và sang đó 
trước! Thế là Chúa lại đổi kế hoạch, giảng dạy cho họ và 
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sau đó là cảnh nuôi họ ăn mà bác mới kể lại cho cháu nghe 
đó. Trong phép lạ hóa bánh ra nhiều này, Chúa muốn cho 
họ hiểu rằng, bánh từ trời xuống để nuôi dưỡng linh hồn của 
họ chính là Ngài, nhưng họ không hiểu. Bác cũng không 
hiểu, nhưng vì bác yêu mến Chúa hết lòng, nên bác tin, dù 
bác không có Ph.D. như các vị thần học ngày nay. Sau này, 
thế giới đã “ăn” Chúa trong Mầu nhiệm Thánh Thể cả gần 
hai ngàn năm. Biết bao nhiêu chứng tích còn sờ sờ ra đó. 
Cháu hãy nói cho bạn bè, bà con, thân thuộc biết mà thờ lạy 
Thánh Thể. Đó là nguồn suối Tình Yêu, đừng coi thường... 
Bác đã trở thành trẻ nhỏ. Cháu và các bạn của cháu cũng 
phải trở nên trẻ nhỏ nếu muốn được vào nước trời. Đừng 
giận hờn ai cả, nghe chưa? Sở dĩ có người làm cháu buồn 
phiền là vì họ không biết, chứ họ không có ý làm mất lòng 
cháu đâu. Khi đám đông ra về, Chúa cắt nghĩa cho bác biết 
là tất cả những người ăn bánh hôm đó đều thương mến 
nhau, vì họ đã ăn một bữa a-ga-pê, bữa tiệc tình yêu, cùng 
với Chúa, và trước mặt Chúa. Sau này, khi ngồi vào bữa ăn 
gia đình, cháu phải luôn nhớ coi đó là bữa tiệc a-ga-pê, tiệc 
tình yêu, nghe chưa?... 

 
Bỗng thánh đứng dậy, ra biển hồ, lên thuyền thả lưới. Tôi thấy 
vướng ở chân như cá mắc lưới. Cựa quậy thế nào cũng không 
gỡ ra được. Giật mình thức giấc thì vừa đúng 3 giờ sáng. Gà bên 
nhà hàng xóm gáy. Tôi sực nhớ tiếng khóc hối hận của thánh 
Phêrô, và câu chuyện bữa tiệc a-ga-pê (tình yêu) Chúa dọn cho 
10 ngàn người một chiều nắng hạ năm xưa. Xin chia sẻ cùng qúy 
vị. 
 

Lê Xuân Mai  
San Jose, ngày 19 tháng 8, 1997  
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