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Mỉm Cười 
 
 
 
Chúa ở đâu 
 
Một đứa trẻ 6 tuổi, được cho đi học trường 
đạo, nhưng em cứ quấy phá không chịu học.  
Cô giáo đã tìm đủ mọi cách - bắt chép bài 
phạt, không cho ra chơi, gửi giấy về nhà v.v., 
nhưng vẫn không có hiệu quả.  Sau cùng em 
bị đưa lên gặp cha xứ. 
 
Đứa bé được đưa vào ngồi trên ghế trước bàn 
giấy của cha xứ.  Cha xứ muốn dạy em phải 
biết ngoan, làm điều tốt mới được lên thiên 
đàng.  Cha bắt đầu hỏi, "Con có biết Đức 
Chúa Trời ngự ở đâu không?" 
 
Đứa trẻ ngồi đó không trả lời. 
 
Cha xứ đứng dậy và lại hỏi, "Này con, con có 
biết Đức Chúa Trời ở đâu không?" 
 
Đứa trẻ ngồi đó, bắt đầu run, nhưng cũng 
không nói gì. 
 
Cha xứ chồm lên phía trước bàn và hỏi lần 
nữa, "Nghe Cha hỏi, con có biết Đức Chúa 
Trời ở đâu không?" 
 
Đứa trẻ đứng bật dậy khỏi ghế, chạy vụt khỏi 
cửa phòng, ra khỏi cổng trường.  Em chạy 
một hơi về đến nhà, leo lên giường, chùm 
chăn khỏi đầu kín mít. 
 
Mẹ em ngạc nhiên, vào phòng hỏi con có 
chuyện gì xảy ra tại trường. 
 
Đứa trẻ trả lời, "Đức Chúa Trời bị mất tích và 
Cha xứ nghĩ là bị con bắt cóc!" 
 

 

Cười Mỉm 
 
 
 
Thầy Có Biết... 
 
Trong một lớp đông học sinh, thầy giáo cho 
bài kiểm đầu khóa.  Ông thầy nổi tiếng khó 
với những học sinh lười học hay chậm trễ nộp 
bài.  Thầy ra quy lệ là khi nói, "Ngừng viết," 
các trò phải lập tức bỏ bút xuống để nộp bài, 
nếu không bài sẽ không được chấm điểm.  
 
Cuối giờ thi, thầy la to, "Ngừng!"   
Tất cả các học sinh đều bỏ bút xuống và lên 
nộp bài; trừ một em vẫn còn cắm cúi viết.  
Thầy tức giận, nghĩ thầm, "Trò này chỉ phí thì 
giờ vô ích thôi." 
 
Sau cùng khi các bạn đã nộp hết bài, cậu học 
trò trễ nãi mới đem bài lên.  Thầy giáo từ 
chối, "Thầy không nhận bài của em." 
 
Trò: Tại sao vậy Thầy? 
Thầy: Vì em nộp bài trễ. 
Trò (có vẻ bực tức):  Thầy có biết em là ai 
không? 
Thầy (nhìn học trò):  Thầy không cần biết. 
Trò (tiếng lớn hơn):  Thầy thật không biết em 
là ai? 
Thầy (thản nhiên):  Thầy không biết, và Thầy 
không cần biết em là con cái nhà ai. 
 
Lập tức cậu học trò chụp lấy xấp bài nộp trên 
bàn, nhét bài thi của mình vào giữa, bỏ lại xấp 
bài  trên mặt bàn thầy và chạy biến ra khỏi 
cửa. 
 
 
 
 

 


