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LỜI BỐ BẢO 
Tháng 1 đầu năm nay nhân có lễ Mẹ Thiên Chúa, Tờ Thông Tin 
này đã đưa bài “Lời Mẹ Bảo” khi con gái về nhà mới.  

Nay nhân tháng 3, tháng thánh Giuse, người gia trưởng Thánh 
Gia xưa, Tờ Thông Tin đưa tiếp bài “Lời Bố Bảo” trong bối 
cảnh người con trai lập gia đình.  

  

Bố bảo lúc giận có thể cãi nhau nhưng đừng thượng 
cẳng chân hạ cẳng tay. Cãi nhau không có nghĩa con 
dùng những lời lẽ xúc phạm dành cho người mà con sẽ 
đầu gối tay ấp cả cuộc đời. Cãi nhau có nghĩa là nói hết 
những gì trong lòng để hai vợ chồng con hiểu lẫn nhau, 
thông cảm cho nhau, xóa đi hết mọi hiểu lầm. Bản thân 
con còn chẳng hiểu được con, thế nên đừng mong 
người khác phải hiểu con khi con cứ giữ trong lòng.  

Bố bảo cãi nhau với phụ nữ thì đừng có nói nhiều. Chỉ cần nói vừa 
đủ. Độ khuếch tán âm thanh của đàn ông chẳng bao giờ bằng phụ nữ. Một 
người chân chính sẽ đủ tinh tế để biết khi nào cần nói, lúc nào nên im lặng 
-ngay cả trong khi nóng giận nhất1.  

Bố bảo nhìn vào chiếc giường là biết cuộc sống vợ chồng có hạnh 
phúc hay không. Dù chuyện gì xảy ra đi nữa, đừng mang chăn gối ra sofa 
ngủ, cũng đừng quay lưng vào người vợ của con, hãy ôm cô ấy vào bờ vai 
và khuôn ngực nóng hổi của con. Tất cả sẽ qua đi, chỉ tình yêu còn lại.  

Bố bảo dù ở ngoài xã hội, con có là lái xe ôm, hay làm ông lớn, ông 
bé, thì về nhà con vẫn là trụ cột của gia đình. Vợ con có thể là người phụ 

                                                 
1 xem ghi chú 
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nữ rất đảm đang, cô ấy có thể đóng đinh, sửa ống nước hay tháo quạt trần, 
nhưng chính con phải làm những việc đó -trừ khi con quá bận. Nó vừa thể 
hiện sự công bằng, vừa thể hiện sự chia sẻ vợ chồng.  

Bố bảo sau khi kết hôn sẽ hơn một lần 
con cảm thấy hối hận, thậm chí muốn có 
mối quan hệ ngoài chồng ngoài vợ. Mỗi 
lần như vậy con hãy nhớ rằng : Người bồ 
(người tình) hiện tại yêu con mười phần, 
người vợ hiện tại cũng đã từng yêu con 
mười phần, nhưng khi bước vào hôn 

nhân, vai trò của phụ nữ trở nên phức tạp hơn, ngoài tình yêu họ còn có cả 
trách nhiệm. Vì vậy khi đã kết hôn, người ta sẽ không thể yêu con mười 
phần được nữa. Họ phải dành một phần trong số đó để yêu bố mẹ chồng, 
rồi lại một phần để yêu bố mẹ họ, còn thêm một phần nữa cho con cái. Và 
như thế, mười phần tình yêu khi bước qua hôn nhân chỉ còn lại bảy phần. 
Bằng cách này hay cách khác, 3 phần con mất đi từ người vợ sẽ được nhận 
lại gấp đôi từ gia đình và con cái của con. Và một lí do nữa, người bồ sẽ 
chỉ đem lại cho con hạnh phúc nhất thời, còn người vợ mới đem lại cho 
con hạnh phúc bền vững. Thật tuyệt vời phải không ?  

Bố bảo thời kì mang thai là thời kì khó khăn nhất đối với người phụ 
nữ. Là bởi vì muốn có được thiên thần, phải qua thời gian khổ cực. Chính 
vợ con là người đã gánh vác sự khổ cực đó để đem lại niềm vui cho cả 
nhà. Thế nên đừng thở dài khi thấy vợ con chẳng còn vẻ đẹp thời thiếu nữ, 
hay cũng đừng tức giận khi con nằm cạnh vợ mà chẳng thể làm gì. Hãy 
cùng cô ấy cảm nhận niềm vui của ông bố bà mẹ, chắc sẽ thú vị lắm.  

Bố bảo chuyện mẹ chồng nàng dâu là chuyện muôn thuở, giống như 
bệnh tiền mãn kinh vậy. Thế nên con hãy là sợi dây kêt nối họ -hai người 
phụ nữ yêu con nhất trên đời. Đừng để mẹ con cảm thấy bà đã mất con 
trai, và vợ con cảm thấy chồng mình là người nhu nhược. Như thế mới là 
đàn ông chân chính.  

Bố bảo rằng đừng tưởng người mẹ mới dạy dỗ được con. Theo 
nghiên cứu của các nhà khoa học, trong thời gian người mẹ mang thai thì 
người cha mới là người ảnh hưởng lớn nhất đến tình cảm và sự phát triển 
của trẻ. Con có thể không là người bố tuyệt vời nhất thế giới, nhưng hãy là 
người bố tuyệt vời nhất trong lòng những đứa con.  

Bố bảo "Phụ nữ là để yêu, không phải để hiểu". Nhưng nếu không 
hiểu, con chẳng thế yêu. Hãy hiểu bằng chính trái tim mộc mạc của con.  



Hiền Mẫu tháng 3-2013 (tờ 42) 

Bố bảo "quá khứ là thứ đã qua, hiện tại mới là cuộc sống". Nếu quá 
khứ của vợ con có lỗi lầm, đừng chấp nhất, cũng đừng đay nghiến, vì đồng 
ý lấy vợ, là con đã chấp nhận tất cả những gì thuộc về cô ấy. Hãy khoan 
dung và độ lượng. Dù không nói ra nhưng chắc chắn, cô ấy sẽ yêu con đến 
suốt cuộc đời -một tình yêu bao gồm cả sự biết ơn và tôn trọng.  

Và cuối cùng bố bảo, cuộc sống luôn thay đổi, hãy biết trân trọng 
từng ngày.        

từ Internet 
Ghi chú : Bố “quên” bảo : khi nóng giận, con hãy uống từ từ  
một ly nước lạnh, chắc chắn con sẽ nguội giận ngay. 
Ngoài ra, nước lạnh còn có rất nhiều công dụng :  

Hãy uống nhiều nước 
Theo Ðại học Washington. 

Một ly nước uống  
sẽ lấy mất đi cảm giác đói suốt đêm  
cho hầu hết những ai phải ăn kiêng.  

Thiếu nước là nguyên nhân số 1  
gây ra sự mệt mỏi trong ngày. 

Nhiều nghiên cứu cho biết  
từ 8-10 ly nước trong ngày  
   có thể làm giảm những cơn đau lưng và đau khớp  
   cho gần 80% những ai bị các bệnh nầy. 
Chỉ cần giảm 2% nước trong cơ thể con người  
   sẽ gây sự mất liên kết về trí nhớ trong thời gian ngắn,  
   gây những vấn đề về toán học và khó khăn khi phải tập trung  
   trước màn hình vi tính hay trước một trang giấy in. 
Uống 5 ly nước mỗi ngày giảm 45 % nguy cơ ung thư ruột  
và có thể giảm nguy cơ ung thư vú từ 79%, giảm 50% ung thư bàng quang. 
Bạn đã uống đủ nước cần thiết mỗi ngày chưa ? 

Bạn có biết ? 

Thời giờ uống nước thích hợp.... rất quan trọng 
Uống nước vào những lúc này sẽ tăng tối đa hiệu quả  
- 2 ly nước ngay khi thức dậy,  
  giúp các cơ quan nội tạng khởi động 
- 1 ly nước 30 phút trước bữa ăn giúp tiêu hóa tốt, 
  bớt ăn nhiều 
- 1 ly nước trước khi đi tắm giúp hạ huyết áp. 

- 1 ly nước trước khi đi ngủ tránh cho bạn các cơn nhồi máu cơ tim.         ST 
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CÙNG CẦU NGUYỆN 
Trung tuần tháng 2, tin “chấn động” Giáo Hội Công 
Giáo là tin Đức Giáo Hoàng Bênêdictô sẽ thoái vị. 
Triều giáo hoàng của ngài như vậy gần 8 năm tròn. 
 

-Đức Bênêđictô XVI sinh ngày 16-4-1927  
-Từ năm 1946–1951, học Triết và Thần học.  
-Ngày 29-6-1951, ngài thụ phong linh mục. 
-Năm 1953, ngài nhận bằng Tiến sĩ thần học với luận 
   án Dân Chúa và Nhà Chúa trong tư tưởng của 
    thánh Augustinô về Giáo hội.  

-Bốn năm sau, ngài nhận thêm một bằng Tiến sĩ Triết với luận án về Thời  
  gian và Lịch sử theo thánh Bônaventura.  
-Từ năm 1962–1965, ngài góp phần đáng kể cho Công đồng Vaticanô II  
-Ngày 25-3-1977, Đức Phaolô VI đặt ngài làm Tổng giám mục München và 
  Freising. Ngài chọn khẩu hiệu “Người cộng tác của Chân lý”,  
-Cũng trong năm 1977, Đức Phaolô VI nâng ngài lên hàng hồng y. 
-Năm 1978, Đức hồng y Joseph Ratzinger tham dự Mật tuyển viện bầu Đức 
  giáo hoàng Gioan Phaolô I (25–26 tháng 8). Đến tháng 10, ngài lại dự Mật 
  tuyển viện bầu Đức giáo hoàng Gioan Phaolô II.  
-Ngày 25-11-1981, Đức Gioan Phaolô II bổ nhiệm ngài làm Bộ trưởng Bộ Giáo 
  Lý Đức Tin, Chủ tịch Ủy ban Kinh Thánh và Ủy ban Thần học.  
-Trong thời gian làm Bộ trưởng Bộ Giáo Lý Đức Tin, ĐHY Ratzinger cũng là  
  Chủ tịch Ủy ban biên soạn Sách Giáo Lý của GHCG, công bố vào năm 1992. 
-Sau khi ĐGH Gioan Phaolô II qua đời ; ngày 19-4-2005, ĐHY Ratzinger được 
  bầu làm Giáo hoàng, lấy tước hiệu là Bênêđictô XVI.  

À Á Â 
-11-02-13 : Ngày Quốc Tế Bệnh Nhân, tuyên bố sẽ thoái 
  vị lúc 8g tối thứ năm 28-2-13 (giờ Roma) 
-24-02-13 : kinh truyền tin trưa CN lần cuối, 200 ngàn TH 
-27-02-13 : tiếp kiến chung thứ tư hằng tuần, lần cuối,  
  với 200 ngàn tín hữu tại quảng trường Phêrô.  
-28-02-13 : một số bổ nhiệm nhân sự cuối cùng, trong đó 
  có một bổ nhiệm liên quan đến VN: đặt Đức ông Giuse Đinh Đức Đạo,  
  68 tuổi, hiện là Giám đốc ĐCV Xuân Lộc, làm giám mục phụ tá Xuân Lộc. 
 .5g chiều, rời Vatican đến Castel Gandolfo nghỉ trong 2 tháng, rồi về lại 
  Vatican sống ẩn dật chiêm niệm trong đan viện kín. 

Lời đầu tiên của ĐGH Bênêđictô XVI là: “Các hồng y đã bầu chọn tôi, một 
  người thợ đơn sơ và khiêm hạ làm việc trong vườn nho của Chúa.”  
Lời cuối cùng : “Tôi đang đi những bước đầu của chặng đường cuối trong 
  cuộc hành trình trên mặt đất này.”                XIN CÙNG CẦU NGUYỆN 

 
Đ.Ô. Đinh Đức Đạo 


