
 

 
 
                                 
 
 

 
 
 
 
 

 

ƠN TRÍ TRI CỦA CHA VIANNEY 

 

Một hôm, Cha Vianney gặp một bà trong xứ đến chào ngài.  

Biết bà là người thật lắm mồm lắm mép, nói huyên thuyên  

suốt ngày, ngài liền hỏi: 

- Trong suốt năm, có tháng nào con nói ít hơn mọi tháng  

không? 

 

Bà ta bỡ ngỡ ấp úng thưa: 

- Thưa cha, con thì quen thói rồi, tháng nào con cũng nói  

như nhau cả. 

- Không đúng, ơn trí tri của cha cho biết có một tháng con  

nói ít hơn. Con biết tháng nào không? 

 

Bà ngẩn ngơ: 

- Tháng nào, thưa cha? 

- Tháng hai dương lịch, vì tháng đó chỉ có 28 ngày, 29  

ngày thôi. 

 

Bà cũng là tay không vừa nên đáp lại: 

- Tháng hai con nói ít hơn, nhưng tại sao cha cũng bắt con 

 đền tội nhiều giống như những tháng kia chứ? 

 

Cha thánh Vianney: ???!!! 

Ai nấy cười phá lên. Ngài vội vã bước vào toà giải tội. 

CẦU NGUYỆN TRONG GIA ĐÌNH  
Một thanh niên Scotland làm mướn cho một gia đình khá giả. 

 Nhưng sau hai tuần, anh xin nghỉ việc. Một người bạn hỏi :  
- Có phải công việc quá nặng không ?  
- Không.  
- Hay lương thấp ?  
- Không, lương cao.  
- Có lẽ thức ăn không hợp với anh ?  
- Thức ăn rất ngon.  
- Thế sao anh nghỉ việc ?.  
- Tôi nói cho anh biết. Nhà không có mái che.  
 
Ở Scotland, thành ngữ đó ám chỉ không có sự cầu nguyện 

 trong gia đình. 

XIN THA THỨ 
Satan phàn nàn với Chúa : “Ngài không công bằng. Nhiều 

tội nhân làm điều sai trái và Ngài lại đón nhận họ. Thật 

ra, có người trở lại sáu bảy lần và Ngài vẫn nhận. Tôi chỉ 

phạm một lỗi lớn mà Ngài kết án tôi đời đời.” Chúa nói : 

“Đã bao giờ ngươi xin tha thứ hoặc ăn năn chưa ?” 

 

 
XƯNG TỘI 

 

Một chiều Chúa nhật, con trai trong xóm đi xưng tội. Lần 

lượt từng em vào xưng, trong số tội xưng ra có tội : “Con 

đã ném đậu xuống sông”.  

 

Sau khi 3 em đều xưng như thế, linh mục không hiểu câu 

đó nghĩa là gì. Vì thế khi em thứ tư vào xưng, linh mục hỏi 

: “Con có ném đậu xuống sông không ?”  

- Thưa cha, không. Con là Đậu. 

LỜI KHUYÊN BẰNG VÀNG 
 Một Cha sở già kia có nhiều kinh nghiệm thường khuyên 

các đôi tân hôn như sau : “Khi các con thấy trong nhà sắp 

xảy ra cãi vã, các con hãy nói với nhau : “Để sáng mai rồi 

hãy gây gỗ”. 

 Sáng hôm sau các con sẽ thấy rằng việc hôm qua thật là 

nhỏ nhoi không đáng gây gỗ chút nào. Khi các con sắp có 

chuyện cãi vã, chúng con hãy ngậm hoài một ngụm nước 

lạnh cho đến khi ngụm nước nóng lên. Rồi cứ tiếp tục ngậm 

ngụm nước khác. Làm như thế các con sẽ bớt được những 

xô xát đổ vỡ trong gia đình. 

 

HAI VỢ CHỒNG CÃI NHAU 
-Bà   nên nhớ  là ngoài lời truyền là người vợ phải  phục 

tùng người chồng, Chúa còn tạo dựng ra đàn ông trước rồi 

mới tạo dựng ra đàn bà sau. 

-Này, ông cũng biết là người nữ sẽ đạp đầu con  rắn  đấy. 

Chúa đã   thấy được rằng  các ông  chỉ  là  sản phẩm chưa  

hoàn chỉnh, nên sau đó  Ngài đã tạo ra  phụ nữ chúng tôi. 

CHỬI THỀ 
Thằng con rể người Bắc Kỳ và ông già vợ người Quảng 

Nam .. Ông già vợ hỏi: 

"Bữa ni con có roảnh chở boa đi một chút". Thằng kia trả̉ 

lời: "Con kẹt". 

Ông già vác gậy rượt :"Tô nhờ mi chở, mi không chở thì 

thôi, ren mi lại chửi thề"!. 

Thằng con vừa chạy vừa nói: "Con kẹt thì con nói con kẹt, 

sao ba lại nói con chửi thề" !!! 

Một nụ cười bằng…..10 thang thuốc bổ  ! ! ! 

Hieäp Nhaát 114 trang 30




