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Bàn về “Cửa Kim” trong Thánh-Kinh. 
 

“Còn Đức Yêsu, thì Ngài nói với môn đồ: "Quả thật, 

Ta bảo các ngươi: giàu có, khó mà vào được Nước 

Trời.” (Mt19:23) 

“Ta lại bảo các ngươi: Lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ 

hơn là người giàu có vào được Nước Trời.” (Mt 19:24) 

“Nghe vậy môn đồ rất đỗi kinh ngạc, mà rằng: "Vậy 

thế thì ai có thể được cứu ?".  Đức Yêsu nhìn thẳng mà 

nói với họ: "Đối với loài người là điều không thể được, 

nhưng đối với Thiên Chúa, thì mọi sự đều có thể 

được." (Mt 19:25) 

 

Năm 1967, hồi 12 tuổi, con được dịp đọc thánh kinh do 

cha bác là Đaminh Trần Đức Huân  dịch,  từ đó dụ 

Ngôn “Cửa Kim” đã in sâu vào đầu con.  Con đã hỏi 

rất nhiều linh mục nhưng con vẫn chưa thỏa mãn về 

cách giải-thích nghĩa trắng lẫn nghĩa đen của các ngài.  

 

Năm 1988, cha giáo-sư Phạm-Minh-Thiện, DCCT nói 

đùa với con một câu, “Bỏ ngay vào máy xay sinh tố mà 

xay, rồi đổ qua cửa kim là xong !”  

 

Cùng năm ấy, con làm cho hãng Magnavox, Torrance 

Ca; cộng tác trong project Missile Data Link của Do- 

 

Thái với một người kỹ sư đứng tuổi Do-Thái tên là 

Benjamin Rosental.  Ông ta ít nói, hỏi 2 câu thì may ra 

trả lời 1 câu, vì bí mật quốc phòng nên mọi người đều 

thông cảm cho nhau.  

 

Có một dịp, con hỏi ông ta về Chúa Giêsu, và ông ta 

nghĩ Chúa Giêsu là ai ?, Ông ấy trả lời được đề cập  

 

đến trong lịch sử, chúa Giêsu chỉ được coi  như là một 

tiên tri nhỏ mà thôi, vì ngài không giúp được gì cho 

nước Do-Thái như các vị tiên-tri lớn như ông Môsê, 

vua David …”  

 

Ông ta nói với con rằng ông ta đang học để trở thành 

thầy giảng Rabbi tương-lai.  

 

Một dịp may, con năn nỉ ông ta đọc hai câu dụ ngôn về 

Cửa Kim và hỏi ông ta nghĩ gì về Cửa Kim, ông ta  

mỉm cười và nói tuần tới sẽ nói về vụ này.  
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Chờ tuần sau , con lại gạ hỏi ông ta về Cửa Kim, ông ta  

nói rằng, “Bây giờ nhiều người muốn biết về điều  

này nhưng nó không còn nữa...  

Đó chỉ là một trong 8 cửa thành không hơn không kém 

, nhưng bây giờ, nó mất rồi! Và các anh không có cửa 

để vào nữa, ông ta tủm-tỉm cười …  

Thành Jerusalem có tám cửa, (Golden Gate,  St. 

Stephen‟s Gate, Herod‟s Gate, Damascus Gate, 

David‟s Gate …) để bảo vệ và ngăn chặn quân thù, nó 

được xây như „Bát-quái trận-đồ‟ trong Tam-Quốc-Chí 

khi bố vợ Khổng-Minh cứu Lục-Tốn. Nó biến hóa tám 

giai-thừa  (Trong toán học 8 

!=8x7x6x5x4x3x2x1=40320 cách xếp đặt theo thứ-tự)  

Cửa cao khoảng 5 feet, vào thời quân Hồi chiếm 

Jerusalem, họ tin rằng Thiên-Chúa của Do-Thái sẽ 

xuống trần gian và sẽ đi qua cửa này nên Cửa Kim này 

bị yểm, vít đi và phong-tỏa (như Cao-Biền cỡi diều 

yểm các long-mạch ở VN vậy) không cho ngài vào nữa 

!   

Tại sao gọi là Cửa Kim mà không gọi là cửa sắt, cửa 

bạc …,  thưa rằng:  Hồi đầu nó được làm bằng gỗ, 

nhưng bị quân địch tấn-công đốt cháy và được thay-thế 

bằng đồng, trong lúc ra vào, tay người ta động vào làm 

cho nó bóng lên như vàng dưới ánh sáng mặt trời.  

Tại sao Cửa Kim thấp và hẹp … Xin thưa rằng: Đêm 

đến,  tất cả cửa thành lớn nhỏ đều đóng lại ngoại trừ 

Cửa Kim, vì thấp và hẹp nên nó chỉ cho phép người ta 

ra hoặc vào từng người một mà thôi, nó được dùng như 

điếu-kiều ở bên Trung-Hoa vậỵ 

Con không chịu dừng ở đây, con cầu nguyện rất nhiều 

cho con hiểu được cái lý lẽ Cửa Kim và con lạc đà.  

Cửa Kim có vẻ tạm dừng lại nhưng con lạc đà thì làm 

sao ?  

Con nghiên cứu nhiều phim Ả-Rập về con lạc đà, cách 

ăn uống, chở đồ, đi đứng … Một hôm con quan-sát và 

tìm ra rằng:  trong lúc đi, nó luôn nhấc cổ cao, không 

cúi xuống và tệ nhất nòi lạc đà không biết bò như chó !  

Vậy muốn chui lọt Cửa Kim, phải hạ mình xuống 

(đừng có vênh váo, kêu-ngạo) và bò vào.  

Đây là bài thơ con sáng-tác để tặng qúi vị muốn vào 

thiên-đàng bằng  lối Cửa Kim.  

   

Cửa Kim nhỏ bé tí ti   

Người không qua lọt, huống chi lạc-đà !  

Cửa Kim nếu muốn chui à ?  

Xin Ngài thương xót bò qua đặng liền...  

 

----------- 0 ------------- 

"Quả thật, Ta bảo các ngươi: giàu có, khó mà vào được 

Nước Trời.” (Mt19:23) 

 Hỏi: Người giầu có, khó vào nước thiên-đàng có 

đúng vậy không ?  

 

Thưa không phải vậy, vì vua Louis VI của nước 

Pháp vẫn vào được thiên-đàng 

Hỏi: Người nghèo khó, có dễ vào thiên đàng-

không ?  

Thưa không ! 

Hỏi: Vậy sự gì làm khó vào nước thiên-đàng ?  

Xin thưa: Sự ước muốn giầu có, mới khó vào nước 

thiên-đàng là vậy đấy !  

Hỏi người giàu cuả thế gian 

Bước qua ngưỡng cửa Thiên Đàng: mấy ai ? 

Nhìn qua giaó sử xưa nay 

Louis Vua Thánh ghi đây rõ ràng 

Những người ham cuả thế gian 

Đòi qua ngưỡng cửa Thiên Đàng: khó thay ! 

  

GVGL Andrew DL Trần-Chấn-DY, 2008 

  

* Bài chú giải thánh kinh “Cửa Kim” cậy đăng với ý 

của riêng Thầy GVGL Andrew DL Trần-Chấn-DY, bài 

này đã được post trên mạng lưới công giáo Dũng Lạc 

nên không thông qua phần hiệu đính của ban biên tập 

kỷ yếu Ngân Khánh.  N.v. Nhuận 


