
Tái tạo 
 

Cuộc thi Người Đàn ông Tài năng ở tỉnh British Columbia (Canada) cònlại 2 
người, một Canada một Na-Uy,vào vòng chung kết chức vô địch;mỗi người 
nhận một khoảnh rừng ai chặt được nhiều cây trong thời gian từ 8g-16g người 
đó thắng. 

8g hai người bắt đầu chặt cây; đến 8g50 người Canada nhận được tin người 
Na-Uy ngừng chặt cây. 

9g người Canada nhận được tin người Na-Uy tiếp tục chặt cây; đến 9g50 lại 
có tin người Na-Uy lại ngừng chặt cây, người Canada càng cố gắng tận dụng 
điểm yếu của đối thủ. 

10g người Na-Uy lại tiếp tục chặt cây và đến 10g50 lại có tin người Na-Uy 
ngừng chặt cây... 

Cứ thế suốt thời gian thi mỗi giờ người Na-Uy ngừng chặt cây 10 phút; người 
Canada càng cố gắng hơn.  

Đúng 16g chuông reo vang báo hiệu cuộc thi chấm dứt, người Canada tin 
chắc phần thắng sẽ thuộc về mình. 

Thật không ngờ!Người Canada quá choáng khi mình bị chấm thua; anh ta hỏi 
người Na-Uy ngay: 

- Lạ chưa! Mỗi giờ anh ngừng 10 phút thì làm gì chặt được nhiều cây hơn tôi? 
Người Na-Uy trả lời: 
- Đơn giản thôi! Vì mỗi giờ tôi ngừng 10 phút để mài dao. 
Chuyện trên gợi vài ý: - mải mê hoạt động làm người ta dễ quên dừng để tái 

tạo – mà thật ra rất cần những lúc dừng để tái tạo – cầu nguyện là cách dừng để 
tái tạo tốt nhất.   

Một nhà vật lý trẻ khoe với bác học Ernest Rutherford:  
- Tôi làm việc suốt từ sáng đến chiều… 
Bác học Ernest Rutherford hỏi: 
- Thế anh suy nghĩ vào lúc nào? 
Những tưởng dừng là mất giờ, ngờ đâu làm việc mải mê không nghỉ mới mất 

giờ vì cùn lực đuối sức; ngay đến trời cũngkhông mưa suốt, nắng mãi, gió 
hoài… trời đất dạy quy luật nhỏấy ai “biết” thì biết. 

Chúa Kitô cũng dừng để tái tạo. Người dừng để tái tạo bằng: cầu nguyện, vì 
cầu nguyện là “cắm dây” vào Nguồn -Nguồn Thiên Chúa, Đấng Tạo và Tái Tạo 
(sáng thế và cứu độ)-. 

“Ora et labora” (cầu nguyện và lao động - khẩu ngữ của Nữ Đan viện Biển 
Đức) có lẽ nằm trong chiều hướng ấy. 
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