
  

 

 Mục  Vụ  

  Tháng 12– 2020 

    

Anh chị em thân mến, 

thời gian thấm thoát trôi qua quá nhanh. Ngày 

cuối năm sắp tới rồi. Giáng Sinh năm nay 

không giống như mọi năm trong quá khứ. 

Không có bầu khí hồi họp đợi mong, mà thay 

vào đó là bầu khí lo lắng trống vắng. Hơn lúc nào hết, con người nhận biết mình 

không thể sống cô đơn được. Nhiều người không chịu được cô đơn nên đã có những 

chống đối chính sách cách ly xã hội. Phần lớn thời gian trong ngày phải chung đụng 

với gia đình hoặc với người bạn đời trong phạm vi chật hẹp ở nhà có thể là một thử 

thách lớn. Với nhiều người điều đó dẫn đến stress căng thẳng. Các xung đột và cãi 

cọ trong gia đình giữa cha mẹ và các con, và cả trong cuộc sống chung, có thể xuất 

hiện thường xuyên hơn hoặc trở nên gay gắt hơn. 

Chúng ta không chống đối chính sách cách ly xã hội của nhà nước, nhưng chúng ta 

cũng muốn xoa dịu tất cả những hiểm nguy do cô độc gây nên. Chúng ta tăng cường 

những gì có thể liên kết chúng ta lại. 

    

Có hai phương thuốc chúng ta cần ứng dụng: thứ nhất là lòng biết ơn. Trong những 

hoàn cảnh khó chịu, chúng ta không được bỏ qua lòng biết ơn đối với những gì 

chúng ta nhận được. Chúng ta nhận được từ Thiên Chúa và từ những người thân 

những người chung quanh của chúng ta. Hãy gieo mình vào đại dương nhớ ơn chứ 

đừng gieo mình vào thung lũng của than van kêu trách. Đừng biến mình thành nạn 

nhân của mọi hoàn cảnh để rồi luôn kêu trách. Hãy hướng về lòng biết ơn. 

 

Thứ hai hãy tham gia sinh hoạt với những người thân yêu của mình qua các phương 

tiện truyền thông hiện đại ngày nay. Đừng một mình lầm lũi xem phim, lướt 

Facebuch, nhưng hãy cùng nhau tham gia vào các khóa học bổ ích, cùng nhau cầu 

nguyện mỗi ngày, thăm hỏi nhau và cầu nguyện cho nhau. Cha tin rằng đây là cách 

chúng ta chuẩn bị tâm hồn đón Chúa đến một cách sâu xa. Hãy nuôi dưỡng niềm hy 

vọng, hy vọng vào sự cứu độ của Thiên Chúa.  

 

Cầu chúc anh chị em một mùa Giáng Sinh hồng phúc và Năm Mới sáng rạng niềm 

hy vọng. 

Xin Chúa chúc lành cho anh chị em, 

cha T/U Dominik Trần Mạnh Nam 

Ý CẦU NGUYỆN CỦA ÐỨC GIÁO HOÀNG TRONG THÁNG MƯỜI HAI 

 
Cầu cho việc diễn tả và trình bày đức tin. 

Xin cho những ai đang nỗ lực diễn tả và trình bày đức tin tìm ra ngôn ngữ phù hợp 

với thời đại trong việc đối thoại với các tôn giáo. 

 

LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG MƯỜI HAI 

 

05  Thứ Năm. Thánh Phanxico Xavie  

1 Cr 9,16-2.22-23; Mc 16,15-20. 

06 + CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG. 

Is 40,1-5.9-11; 2 Pr 3,8-14; Mc 1,1-8 

08  Thứ Ba. ĐỨC MẸ MA-RI-A VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI 

St 3,9-15.20; Ep 1,3-6.11-12; Lc 1,26-38 

12  Thứ Bảy. Đức Mẹ Ma-ri-a Goa-đa-lu-pê (Guadalupe) 

Hc 48,1-4.9-11; Mt 17,10-13. 

13 + CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG 

Is 61,1-2a.10-11; 1 Tx 5,16-24; Ga 1,6-8.19-28  

14  Thứ Hai. Thánh Gioan Thánh Giá 

Ds 24,2-7.15-17a; Mt 21,23-27 

20 + CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG 

2 Sm 7,1-5.8b-12.14a.16; Rm 16,25-27; Lc 1,26-38 

23  Thứ Tư. Thánh Gioan thành Krakau 

Ml 3,1-4.23-24; Lc 1,57-66.. 

24  Buổi sáng: Thứ Năm Tuần IV Mùa Vọng 
2 Sm 7,1-5.8b-12.14a.16; Lc 1,67-79 

 

Buổi chiều: Lễ Vọng CHÚA GIÁNG SINH 

Is 62,1-5; Cv 13,16-17.22-25; Mt 1,1-25 

25  Thứ Sáu. CHÚA GIÁNG SINH 

1Ga 3,14-18; Lc 6,27-38 

26  Thứ Bảy.  THÁNH TÊ-PHA-NÔ, PHÓ TẾ, TỬ ĐẠO  

Cv 6,8-10;7,54-59; Mt 10,17-22 

27 + CHÚA NHẬT Lễ THÁNH GIA THẤT 

St 15,1-6; 21,1-3; Dt 11,8.11-12.17-19; Lc 2,22-40. 

28  Thứ Hai. CÁC THÁNH ANH HÀI,  

1 Ga 1,5-2,2; Mt 2,13-18. 

29  Thứ Ba. Thánh Thomas Becket 

1 Ga 2,3-11; Lc 2,22-35 

31  Thứ Năm. Thánh Sylvester I. Ngày cuối năm.  

1 Ga 2,18-21; Ga 1,1-18. 



Lịch Trình Thánh Lễ và Phụng Vụ  

 

 

 

Xin  lưu ý : 

Trước thánh lễ 1 giờ đồng hồ có giải tội. 

Sau khi nhận được tin tức của các ban đại 

diện cộng đoàn muốn có lại thánh lễ trong 

mùa Vọng và Giáng Sinh, cha sắp đặt tạm 

thời lịch trình dâng lễ  sắp tới sẽ là:  
Haltingen 17g00 ngày 05.12.2020 nhà thờ St. Maria, 

Markgräflerstr.3, 79576 Weil am Rhein 

Wiesbaden  11g00 ngày 06.12.2020 nhà thờ St. Josef, 

Josefstr. 15, 65199 Wiesbaden 

Freiburg  12g00 ngày 13.12.2020 nhà thờ St. Andreas,  

Sulzburgerstr. 19; 79114 Freiburg 

 

Haiger 16g00 ngày 19.12.2020 nhà thờ Herz Jesu 

Wilhelmplatz 16, 35683 Dillenburg 

Frankfurt 14g30 ngày 20.12.2020 nhà thờ St. Anna, 

Am Hohen Weg 19, 60488 Frankfurt- Hausen 

 

Flörsheim 14g30 ngày 25.12.2020 Nhà thờ St. Gallus 

Hauptstr. 28, 65439 Flörsheim  

Cha Tuyên Úy cử hành thánh lễ 

Karlsruhe 14g30 ngày 25.12.2020 Kirche St. Judas Thaddeus 

Bärenweg 42,  76149 Karlsruhe-Neureut  

Lm Rafael Mai Quang Khoa dòng Xito cử hành 

 

Breuberg 14g30  ngày 26.12.2020  nhà thờ St. Karl Boromäus, 

Erbacherstr.39, 64747 Breuberg- Neustadt 

Mannheim 15g00 ngày 27.12.2020 nhà thờ Guter Hirte,  

Memeler St. 38, 68307 Mannheim-Schönau 

 

Sigmaringen 12g00  ngày 03.01.2021  nhà thờ St. Peter und Paul, 

Römerstr.2, 72488 Sigmaringen 

 

Thông Báo I 

 

Lịch trình Thánh Lễ 

Do tình hình dịch bệnh Virus Corona có nhiều diễn biến, nên cha tuyên úy xếp lịch 

dâng thánh lễ tại các cộng đoàn cho đến ngày 03.01.2021 mà thôi. Sau đó tạm thời 

không có lịch trình dâng thánh lễ trong vài tuần để còn theo dõi sự biến chuyển của 

tình hình dịch bệnh ra sao. Anh chị em thêm lời cầu nguyện để tình hình được sáng 

sủa ra và chúng ta có thể yên tâm phụng thờ Chúa trong hân hoan an bình. 

 

Thay đổi trong lịch trình thánh lễ. 

1. Thánh lễ của cộng đoàn Haiger được di dời sang ngày thứ Bảy 19.12.2020 sang 

nhà thờ Herz Jesu tại thành phố Dillenburg. Lý do là số anh chị em ghi danh tham 

dự thánh lễ nhiều hơn số ghế cho phép tại nhà thờ Haiger. Ngoài ra nhu cầu xưng tội 

cũng quan trọng, cha xứ có phép cha tuyên úy xử dụng một phòng lớn của nhà xứ tại 

Dillenburg để giải tội. Tạ ơn Chúa. Anh chị em trong cộng đoàn Haiger nhớ chú ý 

đến ngày và địa điểm của thánh lễ nhé.  

 

2. Chúng ta có thêm thánh lễ vào đúng ngày Giáng Sinh Thứ Sáu 25.12.2020 trong 

nhà thờ St. Gallus tại Flörsheim lúc 14g30. Thánh lễ này không phải là thánh lễ của 

cộng đoàn nào cả, mà là thánh lễ chung cho tất cả mọi người trong vùng cha Nam. 

Ai đến tham dự được thì đến. Đương nhiên ai đến tham dự thánh lễ cũng phải tuân 

thủ các quy định của chính quyền về phòng chống Virus Corona – như phải đăng ký 

trước, ban tổ chức lập danh sách, đeo khẩu trang, giữ khoảng cách, sát trùng tay khi 

bước vào nhà thờ... Hội trường chúng ta được phép vào nhưng chỉ để xử dụng nhà 

vệ sinh mà thôi, chứ không được tụ họp trong đó nói chuyện. 

Nhà thờ St. Gallus có 52 chỗ trong nhà thờ và 18 chỗ trên gác đàn dành cho các 

thành viên ca đoàn.  

Anh chị em nào muốn tham dự thánh lễ 25.12.2020 để chúc tuổi cha tuyên úy xin 

ghi tên đến hạn chót là 20.12.2020 tại ông Nguyễn Văn Đoán 

Số điện thoại:      06081 43661 

Số Handy:           0152 2870 7545 (có thể liên lạc qua WhatsApp hay Viber) 

Địa chỉ Email:    doan-lan@online.de  

 

3.Thánh lễ ngày 25.12.2020 tại Karlsruhe sẽ do cha Rafael Mai Quang Khoa dòng 

Xito tại Nothgottes cử hành. Đây cũng là dịp để anh chị em cộng đoàn Karlsruhe 

thay mặt toàn vùng chúc tuổi các tu sĩ dòng Xito – những tu sĩ đã giúp đỡ tinh thần 

anh chị em tín hữu vùng chúng ta rất nhiều. Xin cám ơn ban đại diện đã có sáng kiến 

và đóng góp công sức trong việc này.  

 

Thánh lễ ngày 20.12.2020 tại nhà thờ St. Anna 

Vì nhu cầu nhiều người muốn nhìn lại anh chị em cho dù đang trong thời gian phòng 

chống Virus Corona, ban tổ chức của cộng đoàn Frankfurt có gây dựng được việc 

truyền hình thánh lễ từ nhà thờ sang phòng hội của giáo xứ. Như vậy số anh chị em 

tham dự thánh lễ với bầu khí cộng đoàn vui tươi sẽ được tăng thêm 30 người. Tuy 

cũng là dự lễ qua màn hình tại hội trường nhưng vẫn hơn là ngồi trong phòng khách 

tại nhà mình. Bởi vì tuy xem qua màn hình nhưng lại sẽ có cơ hội rước lễ. Cũng là 

có cơ hội chúc bình an cho nhau, mặc dù chúc theo kiểu Việt Nam không bắt tay. 

 

mailto:doan-lan@online.de


Ngày Ca Đoàn Thánh Tâm tĩnh tâm vừa qua 
Ngày Chúa Nhật 06.12.2020 vừa qua ca đoàn Thánh Tâm đã tổ chức một ngày tĩnh 

tâm online cho các ca viên để chuẩn bị tâm hồn đón mừng Chúa Giáng Sinh cách 

sâu xa trong nội tâm.  Ban chấp hành ca đoàn đã mời linh mục Phaolo Nguyễn Xuân 

Đường bên Việt Nam giảng thuyết và hướng dẫn tinh thần anh chị em biết phục vụ 

thế nào cho đúng ơn gọi của người ca viên ca đoàn công giáo. Bầu khí rất sốt sắng.  

Anh chị em đã cảm thấy đây là một hồng ân Chúa ban cho ca đoàn Thánh Tâm trong 

mùa Vọng năm nay. Anh chị em hy vọng sẽ có thêm nhiều cơ hội để huấn luyện tâm 

hồn tìm đến Thiên Chúa – Đấng yêu thương chúng ta. 

Anh chị em qua đó biết được cha Phaolo Xuân Đường có 1 chương trình rất hay để 

nâng đỡ các trẻ nghèo tại Viêt Nam có cơ hội đi học. Những anh chị em nào muốn 

cộng tác giúp đỡ ngài cho chương trình này có thể liên lạc với ngài: 

Lm. Paul Nguyễn Xuân Đường  

Nhà thờ Phúc Nguyên - Diễn Phúc -Diễn Châu - Nghệ An 

Phone Viber +84912657262 

Ngân hàng :  

Nguyễn Xuân Đường  

Tk 0161000334577 

Vietcombank Huế  

SWIFT CODE : BFTVVNVX016 

 

Chương trình cùng tự học để cuộc đời ý nghĩa hơn. 

Ngày thứ Ba 08.12.2020 những anh chị em tham gia khóa học online với cha tuyên 

úy mang tên là „Cùng tự học để cuộc đời ý nghĩa hơn“ đã kết thúc khóa 1. Sau khóa 

thì mọi người giải tán. Và ai muốn tiếp tục khóa sau thì sẽ ghi tên lại lần nữa. 

Chương trình này theo phương pháp là mỗi ngày mọi tham dự viên tự đọc một số 

trang sách để trong vòng 1 thời gian thì đọc hết cuốn sách. Việc đọc sách chỉ là khởi 

đâu. Mục tiêu chính là mang ra thực hành những gì mình thâu lượm được.  

Mỗi khóa học anh chị em sẽ đọc 2 cuốn sách. Khóa 2 của chương trình kéo dài từ 

ngày 05.01.2021 đến 23.03.2021. Anh chị em nào muốn tham gia thì ghi tên qua 

trang mạng: 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBg2FnWDPmu8dH-

ODCCBPhei3d6OiV8JED8jeVbfldsKz90A/viewform 

 

Chỉ khi nào người ghi danh nhấn vào nút: tôi đã đọc các nội quy và đồng ý chấp 

nhận, thì sau đó nhấn nút đăng ký, trang Web mới nhận việc ghi tên.  

Trong nội quy nhấn mạnh việc làm bài và nộp bài mỗi tuần – điều này làm thăng 

tiến bản thân. Anh chị em nào đang cố gắng cho cuộc sống của mình có ý nghĩa hơn 

có thể tham gia. Xin kính mời.  

 

 

Thông Báo II  

 

Đức Thánh Cha công bố “Năm đặc biệt về thánh Giuse” 

Ngày 8/12/2020, nhân kỷ niệm 150 năm Đức Giáo hoàng Pio IX chọn thánh Giuse 

làm Đấng Bảo trợ Giáo hội Công giáo, Đức Thánh Cha Phanxicô đã ban hành Tông 

thư “Patris corde” – Trái tim của người Cha – và công bố “Năm đặc biệt về thánh 

Giuse” từ ngày 8/12/2020 đến ngày 8/12/2021. Tông thư Trái tim của người Cha 

được Đức Thánh Cha viết trong bối cảnh của đại dịch Covid-19. Theo ngài, đại dịch 

giúp chúng ta hiểu tầm quan trọng của những con người vì công ích, những người xa 

ánh đèn sân khấu, kiên nhẫn mỗi ngày và nuôi dưỡng hy vọng, lan toả sự đồng trách 

nhiệm. Chúng ta có thể tìm thấy nơi thánh Giuse, “một người không được chú ý, 

người hiện diện hàng ngày, kín đáo và âm thầm, người chuyển cầu, là sự nâng đỡ và 

hướng dẫn trong những lúc khó khăn”. Thánh nhân nhắc chúng ta rằng những người 

dường như “giữ vai trò phụ”, âm thầm, lại là “những vai chính không thể so sánh 

trong lịch sử cứu độ”. 

 

 

Sắc lệnh ban các ơn toàn xá đặc biệt  

nhân dịp Năm đặc biệt về thánh Giuse 

Sắc lệnh nói rằng với Năm đặc biệt về thánh Giuse (từ ngày 8/12/2020 đến ngày 

8/12/2021), “tất cả các tín hữu sẽ có cơ hội dấn thân, bằng những lời cầu nguyện và 

những việc lành, để với sự giúp đỡ của thánh Giuse, người đứng đầu Gia đình 

Nazareth trên trời, được an ủi và xoa dịu khỏi những đau khổ trong xã hội và của 

con người, đang gây ra cho thế giới của chúng ta ngày nay ”. Sắc lệnh được ký bởi 

Đức Hồng Y Mauro Piacenza, Chánh án Tòa Ân giải Tối cao, và Cha Krzysztof 

Nykiel, lưu ý rằng lòng sùng kính đối với Thánh Giuse đã phát triển rộng rãi trong 

suốt lịch sử của Giáo hội. 

Những điều kiện để nhận ơn Toàn xá 

 

Ơn Toàn xá được ban với các điều kiện thông thường (xưng tội, rước lễ và cầu 

nguyện theo ý Đức Thánh Cha) cho các tín hữu có lòng xa tránh mọi tội lỗi, sẽ tham 

dự Năm đặc biệt về thánh Giuse trong những dịp và theo cách thức được Tòa Ân 

giải Tối cao chỉ định: 

Thứ nhất, Ơn Toàn xá được ban cho những người suy niệm ít nhất là 30 phút kinh 

Lạy Cha, hoặc tham dự một cuộc tĩnh tâm ít nhất là một ngày với một bài suy niệm 

về thánh Giuse. 

Thứ hai, những người theo gương thánh Giuse, thực hiện một việc thương xót về 

thể lý hay thiêng liêng, cũng có thể được nhận Ơn Toàn xá. 

Thứ ba, Ơn Toàn xá được ban cho những người đọc kinh Mân Côi trong gia đình và 

giữa những người đính hôn. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBg2FnWDPmu8dH-ODCCBPhei3d6OiV8JED8jeVbfldsKz90A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBg2FnWDPmu8dH-ODCCBPhei3d6OiV8JED8jeVbfldsKz90A/viewform


Thứ tư, Ơn Toàn xá được ban cho bất cứ ai hàng ngày phó thác công việc của mình 

cho sự bảo vệ của Thánh Giuse và bất kỳ tín hữu nào cầu nguyện, xin sự chuyển cầu 

của Người Thợ thành Nazareth, để những người đang tìm công việc có thể tìm được 

việc làm và để công việc của mọi người được xứng đáng hơn. 

Thứ năm, Ơn Toàn xá được ban cho những tín hữu sẽ đọc kinh cầu thánh Giuse 

hoặc một kinh thánh Giuse khác, phù hợp với các truyền thống phụng vụ khác, để 

cầu nguyện cho Giáo hội bị bách hại bên trong và bên ngoài, và cho tất cả các Ki-tô 

hữu đang chịu mọi hình thức bách hại được cứu giúp. 

 

Vị thánh hoàn vũ 

Để khẳng định lại tính phổ quát của sự bảo trợ của thánh Giuse đối với Giáo hội, 

ngoài những dịp đã nói ở trên, Tòa Ân giải Tối cao ban Ơn Tòa xá cho các tín hữu sẽ 

đọc bất kỳ lời cầu nguyện đã được phê chuẩn hợp pháp hoặc làm một việc đạo đức 

để tôn vinh thánh Giuse, đặc biệt là vào các ngày 19 tháng 3 và 1 tháng 5, vào Lễ 

Thánh Gia Thất Chúa Giêsu, Mẹ Maria và thánh Giuse, vào Chúa Nhật thánh Giuse 

(theo truyền thống Byzantine), vào ngày 19 hàng tháng và mỗi thứ Tư, ngày theo 

truyền thống Latinh được dành riêng kính nhớ thánh Giuse. 

 

Đối với người già và bệnh nhân 

 

Sắc lệnh cũng nói rằng trong hoàn cảnh khẩn cấp về sức khỏe, Ơn Toàn xá đặc biệt 

được ban cho những người cao niên, các bệnh nhân, những người hấp hối và cho tất 

cả những người vì lý do chính đáng không thể rời khỏi nhà. 

 

Họ được nhận Ơn Toàn xá nếu có lòng xa tránh tội lội và với ý định hoàn thành, 

càng sớm càng tốt, ba điều kiện thông thường và thực hiện một việc đạo đức để tôn 

kính thánh Giuse, nguồn an ủi người bệnh và Đấng bảo trợ sự chết lành, dâng lên 

Thiên Chúa những đau đớn và khó chịu trong cuộc sống của họ với lòng tin tưởng. 

 

Vai trò của các linh mục 

 

Cuối cùng sắc lệnh yêu cầu các linh mục tạo cơ hội thuận tiện, sẵn sàng và quảng đại 

cử hành bí tích giải tội và trao Mình Thánh cho các bệnh nhân. (CSR_9070_2020) 

 

Góc học hỏi:  Giáo lý  về Thánh lễ 

Nhà Thờ 
Việc phá hủy Đền Thờ và tách biệt cộng đồng những người tin theo Đức Ki-tô ra 

khỏi Hội trường Do-thái đã dẫn đến sự phát triển các “Nhà thờ gia đình” trong 

những thế kỷ đầu (100-313). Đây cũng là giai đoạn phát triển mạnh của việc kiến 

thiết nhà cửa trong vương quốc Rô-ma. Các tư gia rộng lớn chứa được một số người 

đông thường là những nơi ưu tiên cho việc tập trung cử hành nghi lễ tôn giáo. 

Những địa điểm thuận lợi cho các nghi lễ là các phòng ăn lớn và các bồn nước trong 

tiền sảnh. Như thế, các “Nhà thờ” đầu tiên là các tư gia.  

Dần về sau, khi số lượng tín hữu gia tăng mạnh, các cộng đoàn đã tạo sửa những địa 

điểm khác dành riêng cho việc phụng tự thường xuyên. Nghi thức phụng vụ tại các 

tư gia thường được ấn định rõ ràng. Tất nhiên, những phòng ốc đó cho ta biết rằng 

các cộng đoàn thời đó không to lắm - chỉ bằng hay lớn hơn một gia đình đông con - 

chứ chưa phải là một tổ chức quốc tế như ngày nay: không có một trung tâm lãnh 

đạo, hay có sự đa dạng trong tập tục và niềm tin. Tuy vậy, có nhiều cơ cấu, hình thức 

phụng vụ và giáo huấn căn bản được hình thành trong giai đoạn giữa thế kỷ thứ 2 

vẫn có giá trị đến hôm nay. 

Một trong những biến chuyển có ảnh hưởng lớn là việc di chuyển từ tư gia sang 

những ngôi nhà được tậu, dành riêng cho việc phụng tự và được gọi là Ecclesia. Các 

hầm toại đạo cũng là những địa điểm đóng một vai trò quan trọng trong phụng vụ 

Ki-tô Giáo giữa những thời kì bách hại của triều đại Rô-ma. Đó là những mạng lưới 

đường hầm dưới mặt đất, đôi khi có đến 3-4 tầng, mà dọc hai bên tường được đục 

khoét ra để chôn người chết. Thỉnh thoảng, có những nhà nguyện nhỏ cuối đường 

hầm. Ở ngoại thành Rô-ma, người ta đào được hơn 40 hầm như thế.  (còn tiếp)                          

Góc suy tư. 

Bài học về thứ không mua được bằng tiền 
Thứ giá trị nhất mà cuộc sống cho ta là thời gian. 

Có một người rất keo kiệt, lúc nào cũng chắt bóp chẳng dám ăn tiêu gì. 

Tích cóp cả đời, anh ta để dành được cả một gia tài kếch xù. 

Không ngờ một ngày, Thần Chết đột nhiên xuất hiện đòi đưa anh ta đi. Lúc này anh 

ta mới nhận ra mình chưa kịp hưởng thụ chút gì từ số tiền kia. Anh ta bèn nài nỉ: 

- Tôi chia 1 phần 3 tài sản của tôi cho ngài, chỉ cần cho tôi sống thêm một năm thôi. 

- Không được. - Thần Chết lắc đầu. 

- Vậy tôi đưa ngài một nửa. Ngài cho tôi nửa năm nữa, được không? - Anh ta tiếp 

tục van xin. 

- Không được. - Thần Chết vẫn không đồng ý. 

Anh ta vội nói: 

- Vậy… tôi xin giao hết của cải cho ngài. Ngài cho tôi một ngày thôi, được không? 

- Không được. –  

Người đàn ông tuyệt vọng cầu 

xin Thần Chết lần cuối cùng: 

- Thế thì ngài cho tôi một phút để 

viết chúc thư vậy. 

Lần này, Thần Chết gật đầu. Anh 

run rẩy viết một dòng: 

- Xin hãy ghi nhớ: “Bao nhiều 

tiền bạc cũng không mua nổi một 

ngày”. 


