
THIÊN CHÚA BAO BỌC CON BẰNG ÂN NGHĨA VỚI LƯỢNG HẢI HÀ! 

 

... Người ta kể rằng có một người kia sa đọa đến độ không 

còn biết sợ hãi bất cứ điều gì, bất cứ ai, kể cả THIÊN 

CHÚA. Anh ta đi đến chỗ giết chết thân phụ và một trong 

các anh em. Thế nhưng, THIÊN CHÚA với lòng lân tuất vô 

biên, vẫn không bỏ rơi kẻ tội nhân đáng thương trong 

vũng bùn lầy. Ngài chờ cơ hội để đưa con chiên lạc trở về 

đàn. 

Thật vậy, vào một ngày trong Mùa Chay, tội nhân có dịp 

nghe một Linh Mục giảng về lòng thương xót của THIÊN 

CHÚA. Anh thành tâm thống hối và quyết định đi xưng tội 

cùng vị Linh Mục ấy. Sau khi ban phép xá giải, vị Linh Mục 

bảo hối nhân hãy đến trước bàn thờ dâng kính Đức Mẹ 

Sầu Bi để van xin Đức Mẹ cầu bầu cho được ơn ăn năn tội 

cách trọn và được THIÊN CHÚA tha thứ mọi lỗi lầm. Hối 

nhân khiêm tốn thi hành ngay lời khuyên của Cha Giải Tội. 

Anh đến quz trước tượng Đức Mẹ MARIA và sốt sắng cầu 

nguyện. Chỉ mấy phút sau, anh ngã xuống đất và trút hơi 

thở cuối cùng. 

Ngày hôm sau, trong khi vị Linh Mục kể lại biến cố trên đây cho các tín hữu bỗng xuất hiện trong nhà thờ 

một con chim bồ cầu trắng. Chim bồ câu nhả xuống chân vị Linh Mục một phong bì. Vị Linh Mục cầm lấy 

phong thư bí ẩn thì thấy trong đó có tờ giấy viết: 

- Linh Hồn người quá cố, lúc vừa ra khỏi xác, liền bay thẳng về Thiên Đàng. Xin Cha tiếp tục rao giảng 

lòng Lân Tuất Vô Biên của THIÊN CHÚA. 

 

... Câu chuyện thứ hai cũng thật cảm động. Nơi một nhà thờ kia bên nước Tây Ban Nha có một Thánh 

Giá cổ rất đặc biệt vì có một cánh tay rời khỏi Thánh Giá. Theo tương truyền thì đó là một phép lạ xảy ra 

vào năm 1700. 

Một hôm có một đại tội nhân bước vào nhà thờ có cây Thánh Giá này - lúc ấy vẫn bình thường với hai 

cánh tay Đức Chúa GIÊSU bị đóng đinh giang ra - để xưng thú vô số tội lỗi của mình. Vị Linh Mục sau khi 

lắng nghe mọi tội lỗi đã ban phép xá giải và khuyên tội nhân đừng phạm tội nữa. Hối nhân ra về lòng 

cảm thấy nhẹ nhàng an ủi với quyết tâm không phạm tội làm mất lòng Chúa nữa. Nhưng chỉ được một 

thời gian ngắn thôi vì sau đó lại sa ngã tái phạm các tội lỗi như trước. Thấy mình quá yếu đuối, tội nhân 

liền tìm đến với vị Linh Mục kia và khiêm tốn xưng thú mọi lỗi lầm. Vị Linh Mục với lòng nhân từ bao la 

đã rộng mở đôi tay tiếp đón và tẩy sạch linh hồn tội nhân bằng Máu Thánh Châu Báu của Đức Chúa 

GIÊSU KITÔ. 



Tội nhân ra về và sau đó còn sa ngã thêm hai lần nữa. Nhưng đến lần thứ tư thì vị Linh Mục tỏ ra nghiêm 

khắc và dùng lời lẽ thật cứng rắn để ngăm đe hối nhân: 

- Bây giờ thì đủ rồi nhé! Ông không biết rằng cứ mỗi lần tôi ban phép xá giải cho ông là tôi rửa sạch linh 

hồn ông bằng Máu Thánh Châu Báu của Đức Chúa GIÊSU KITÔ sao? Xưng tội đâu phải là buổi nói đùa! 

Kẻ tội nhân đáng thương cảm thấy lúng túng xấu hổ thẹn thùng, cúi gầm mặt xuống đất. Bỗng từ Cây 

Thánh Giá lớn treo trên tường xuất phát tiếng nói: 

- Con chưa từng đổ hết máu mình ra vì các linh hồn, nên con không thể nào hiểu được!, 

và, giơ cánh tay phải - gỡ ra từ Cây Thánh Giá - Đức Chúa GIÊSU chúc lành cho hối nhân tội nghiệp .. 

Kể từ ngày độc nhất vô nhị đáng ghi nhớ ấy, hối nhân đã nhận được sức mạnh cùng lòng can đảm để 

thay đổi toàn diện cuộc đời mình. 

THIÊN CHÚA, với lòng từ bi thương xót vô biên, luôn luôn sẵn sàng tha thứ cho con người, nếu con 

người biết khiêm tốn và thành tâm ăn năn thống hối cũng như dốc lòng chừa sau mỗi lần xưng tội. 

 

... ”Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi, toàn thân tôi, hãy chúc tụng Thánh Danh! Chúc tụng Chúa đi, hồn 

tôi hỡi, chớ khá quên mọi ân huệ của Người. Chúa tha cho ngươi muôn ngàn tội lỗi, thương chữa 

lành các bệnh tật ngươi. Chúa cứu ngươi khỏi chôn vùi đáy huyệt, bao bọc ngươi bằng ân nghĩa với 

lượng hải hà, ban cho đời ngươi chứa chan hạnh phúc, khiến tuổi xuân ngươi mạnh mẽ tựa chim 

bằng .. Chúa là Đấng từ bi nhân hậu, Người chậm giận và giàu tình thương, chẳng trách cứ luôn luôn, 

không oán hờn mãi mãi. Người không cứ tội ta mà xét xử, không trả báo ta xứng với lỗi lầm. Như trời 

xanh trổi cao hơn mặt đất, tình Chúa thương kẻ thờ Người cũng trổi cao. Như đông đoài cách xa nhau 

ngàn dặm, tội ta đã phạm, Chúa cũng ném thật xa ta. Như người cha chạnh lòng thương con cái, Chúa 

cũng chạnh lòng thương kẻ kính tôn. Người quá biết ta được nhồi nắn bằng gì, hẳn Người nhớ: ta chỉ 

là cát bụi” (Thánh Vịnh 103(102),1-5/8-14). 

 

(”La Mia Messa”, 1 Gennaio 2014 - 31 Marzo 2014, Anno VIII, vol.I, Casa Mariana Editrice, trang 

413/227-228) 
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