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Kính thưa Cha, xin Cha vui lòng nghe con trình bày. Con là cụ 

bà (Ý) 81 tuổi, ngồi xe lăn và sống cô đơn với sự giúp đỡ của 

thiếu nữ Ucraine. Con không than trách số phận hiện tại. Trái 

lại con dâng lời cảm tạ THIÊN CHÚA cho con sống đến ngày 

hôm nay. Trong một lời kinh, con đọc như sau: 

- Lạy Chúa, xin hãy luận phạt tội lỗi con và cho con đền bù tội 

lỗi con, ngay nơi trần gian, để khi Chúa gọi về, con được diễm 

phúc chiêm ngưỡng thánh nhan Chúa. Lạy Chúa, thánh giá 

con thật dịu êm. Con xin dâng Chúa mọi đau khổ của con, hầu 

chuộc đền bao tội lỗi con đã trót phạm, làm mất lòng Chúa. 

Bây giờ con xin đi vào sự kiện cụ thể. Vào năm 35 tuổi, con 

phạm trọng tội phá thai. Con không muốn tự bào chữa, vì duy 

nhất THIÊN CHÚA biết rõ sự việc ra sao. Tuy nhiên, THIÊN 

CHÚA không chấp nhận điều gì mờ ám, nhưng nếu con kể lể 

dài dòng, hẳn không ai tin lời con nói. Con chỉ xin xác định một 

điều: 

- Vụ ấy xảy ra khi con mang thai đến ngày thứ 50. 

Con xưng thú tội lỗi ấy không biết bao nhiêu lần. Con là tín hữu Công Giáo, lập gia đình và sống ly thân. 

Con luôn cầu nguyện cùng THIÊN CHÚA, ngay cả khi con có rất ít thời giờ cho kinh nguyện. Hiện tại con 

dành trọn thời gian để cầu nguyện, bởi vì con liên tục nghe Radio Maria - Đài Phát Thanh Maria. 

Con xin kể Cha nghe giấc mơ con thấy cách đây vài tháng. Con đang phàn nàn với Chúa về mọi đau khổ 

con phải gánh chịu, bỗng con thấy cạnh giường con, một đứa bé nằm cuộn tròn dưới đất, với thân hình 

què quặt. Bé tỏ dấu muốn giúp đỡ con, nhưng không thể nào làm được, bởi lẽ bé bị tàn tật hoàn toàn, 

không cử động được. 

Ngay lúc đó, con nghĩ tức khắc đến đứa con của con, đứa con đã không bao giờ mở mắt chào đời! 

Một lần, nơi nguyệt san ”Thánh Tâm” của quí Cha, con đọc: người ta có thể xin dâng Thánh Lễ với ý chỉ 

cầu cho các hài nhi không được sinh ra. Vì thế, con xin phép gởi đến Cha một số tiền, không phải để 

trả nợ trước mặt THIÊN CHÚA cho bằng để chu toàn một phận vụ. 

Với đứa con của con, đứa con không được sinh ra, nhưng bị giết chết khi còn trứng nước, con đặt tên 

cho bé là Phanxicô. Con tin rằng thánh Phanxicô sẽ mang bé đặt vào cạnh sườn Đức Chúa GIÊSU và làm 

cho bé được vui hưởng ánh sáng dung nhan Chúa, như tất cả các Thánh Thiên Thần tí hon. Con tin rằng 

bé Phanxicô của con được vào hàng ngũ các Thánh Thiên Thần, bởi vì bé không hề có lỗi gì. Mọi tội đều 

do con mà ra. 



Xin Cha cầu nguyện và ban phép lành cho con. Xin Cha giúp con hiểu 

được rằng, trong Tình Yêu Nhân Hậu bao la, THIÊN CHÚA tha thứ hết 

mọi tội cho con rồi. Con là cụ bà tàn tật phải ngồi xe lăn, hằng lãnh 

nhận ơn thánh Chúa mỗi ngày. Xin cho con biết đặt vào đôi bàn tay 

Chúa tất cả đau khổ của con, đau khổ thể xác và đau khổ tinh thần. 

Trong lòng Từ Bi vô biên của Chúa, con xin phó thác ơn cứu rỗi linh 

hồn con cho Chúa, và xin Chúa ban cho con ơn chết lành. 

 

... Ông Gióp thưa với THIÊN CHÚA. Con biết rằng việc gì Ngài cũng 

làm được, không có gì Ngài đã định trước mà lại không thành tựu. 

”Ai là kẻ dám dùng những lời thiếu khôn ngoan hiểu biết để làm cho 

kế hoạch của Ta không còn được rõ ràng minh bạch?” Phải, con đã 

nói dù chẳng hiểu biết gì về những điều kz diệu vượt quá sức con. 

Vậy, xin Ngài lắng nghe, và cho con thưa gởi đôi điều, con sẽ hỏi và xin Ngài đáp lại. Trước kia, con chỉ 

được biết về Ngài nhờ người ta nói lại, nhưng giờ đây, chính mắt con chứng kiến. Vì thế, điều đã nói 

ra, con xin rút lại, trên tro bụi, con sấp mình thống hối ăn năn (Gióp 42,1-6). 

(”SACRO CUORE”, Salesiani, Gennaio/2002, trang 15). 
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