
ĐÁ VÀ NHỮNG LỜI KHÔN NGOAN 
 
Trong dịp cuối tuần nghỉ hè tháng 5.2015 của Ca Đoàn, anh chị em có dịp đi dạo ở bờ 
biển và đã nhặt những hòn đá thiên nhiên. Qua những hòn đá này anh chị em tìm thấy 
nhiều lời khôn ngoan cho cuộc sống thực tế. Dưới đây là những lời anh chị em đã đọc và 
chia sẻ trong Thánh Lễ kết thúc cuối tuần nghỉ hè: 

 
1) Người ta ném đá vào anh ta. 
Anh cười trong nỗi đau. 
Anh chỉ muốn ở trong yên lặng, không cần tỏ ra. 
Không có hòn đá nào ở trong tâm hồn anh. 
Không có ai tiếng khóc nào cất lên. 
Anh bước vào trong sa mạc. 
Người ta ném đá vào anh ta. 
Anh dùng đá đó xây nhà để nghỉ ngơi (Mascha Kaléko). 
 
2) Những lời nói làm tổn thương cần được viết trên cát. Những lời 
nói khen ngợi cần được khắc trên đá (Aus Arabien). 
 
3) Một lời nói tốt có thể làm cho hòn đá vỡ tan. 
 (Aus dem Kaukasus) 
 
4) Hòn đã nhỏ bé nhất trong chiếc giầy có thể là tảng đá lớn cản trở 
đường đi.  (Aus Korea) 
 
5) Người ta dùng hai hòn đá để làm nên lửa. 
 (Louisa May Alcott) 
 
6) Một lời nói xấu như hòn đá ném vào trong giếng sâu. 
Dù cho làn nước giếng có gợn sóng, thì hòn đã vẫn nằm nguyên 
đó.  (Konfuzius) 



 
7) Bạn ơi, Bạn là gì nếu không có tình yêu và rượu ngon.  
Thật bạn chỉ là hòn đá cứng cỏi khô khan.  
(Gotthold Ephraim Lessing) 
 
8) Chúa nói: “Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc 
tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước 
mắt chúng ta” (Matthäus 21,42). 
 
9) Chúa nói: "Tôi bảo các ông: họ mà làm thinh, thì sỏi đá cũng sẽ 
kêu lên! " (Lukas 19,40). 
 
10) Chúa nói: "Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném 
trước đi." (Ga 8, 7). 
 
11) Tất cả mọi loài, nhỏ và lớn, 
khô và ướt, mềm và cứng, 
thú vật, cây cối, gỗ và đá 
đều diễn tả sự hiện diện của Thiên Chúa  
(Barthold Hinrich Brockes) 
 
12) Ai ngồi trong nhà kiếng không nên lấy đá để ném. 
 (Sprichwort) 
 
13) Nhân đức như là hòn đá quý giá, tuyệt vời trong nét đơn sơ 
bình thường của nó. (Sir Francis Bacon) 
 
14) Một viên đá lăn không tạo nên rong rêu.  
(Aus den Niederlanden) 
 


