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Một ngày trong năm 1968 một người đàn ông trung niên 

đứng nhìn đoàn tín hữu Công Giáo hành hương Lộ Đức 

đang sốt sắng giang tay cầu nguyện. Ông lẩm bẩm và tỏ ra 

cau có khó chịu. Bỗng chốc, ông chú { đến một thanh nữ 

đứng gần ông, có đôi mắt đẫm lệ. Cô cũng giang tay cầu 

nguyện. Trong khi đó vị Linh Mục hướng dẫn buổi hành 

hương cất cao giọng đọc kinh Lạy Cha. Khi đến câu: ”Xin CHA 

tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng 

con” người đàn ông càu nhàu: 

- A! Không! Không được! Không bao giờ! 

Vừa giận dữ vừa chửi rủa, ông rời hang đá Đức Mẹ và trở về 

quán trọ. Trên đường ông gặp một Linh Mục. Thấy dáng vẽ 

bất bình, vị Linh Mục đến gần ông và gợi chuyện: 

- Ông có chuyện gì mà trông ông có vẽ mệt mỏi thế! 

Ông càu nhàu trả lời: 

- Xin hãy để con yên! 

Vị Linh Mục vẫn nhỏ nhẹ tiếp tục: 

- Nhưng mà giữa anh em, chúng ta nên giúp đỡ lẫn nhau! 

Người đàn ông càu nhàu: 

- Giúp đỡ? Giúp đỡ cái gì? Cha chả giúp gì được đâu! Cha biết không, con vừa ra khỏi tù đây! 15 năm tù 

vì một tội mà con không bao giờ phạm, chỉ vì người bạn thân nhất của con đã tố cáo oan con. Trong thời 

gian con bị tù, hiền thê con thường đến thăm con. Nàng hứa là khi nào con ra khỏi tù, nàng sẽ đưa con 

đi hành hương Lộ Đức. Nhưng ngày con ra khỏi tù thì nàng đã là người thiên cổ! Dầu vậy, con vẫn một 

mình đi Lộ Đức, không phải hành hương nhưng là để xem. Thú thật với Cha là lúc nãy khi nghe đọc kinh 

Lạy Cha tới câu: ”Xin CHA tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con”, con phát điên 

lên được! Con xin hỏi Cha: ”Làm sao con có thể tha thứ cho người bạn thân đã gây cho con không biết 

bao nhiêu tang thương khốn khổ?” 

Trước một sự thật quá đau lòng, vị Linh Mục im lặng và trầm tư một lúc, sau đó Cha ôn tồn nói: 

- Ông biết rõ tất cả chúng ta đều là kẻ tội lỗi. Vậy thì, nếu ông muốn có sự bình an trong tâm hồn, thì 

trước hết, chúng ta phải được THIÊN CHÚA thứ tha mọi tội lỗi. Nhưng làm sao THIÊN CHÚA có thể tha 



thứ, nếu chính chúng lại không tha thứ cho người khác? Do 

đó tôi nghĩ là ông nên kiểm điểm lại lương tâm mình! 

Vừa nói chuyện, hai người tiếp tục đi dọc theo con sông Gave. 

Người đàn ông, sau một lúc im lặng suy nghĩ, ông bắt đầu 

xưng thú tội lỗi. Sau khi giải tội, vị Linh Mục thân mật bắt tay 

giã từ và nói: 

- Mọi sự được dàn xếp ổn thỏa. Vậy ông đừng nên nhắc lại 

chuyện cũ. Ông có bằng lòng không? 

Người đàn ông mỉm cười đáp: 

- Thưa Cha, con rất hài lòng. Giờ đây con biết rằng con đã tha 

thứ! 

Mấy ngày sau, trước khi rời Lộ Đức, người đàn ông ra Hang 

Đá Đức Mẹ để lấy nước suối Đức Mẹ. Nơi đây, ông gặp lại thanh nữ mà ông trông thấy vào buổi chiều 

đầu tiên đến Hang Đá Đức Mẹ. Cô gái hình như cũng nhận ra ông. Cô đến gần và nói: 

- Bác không có gì để lấy nước. Vậy Bác có thể lấy cái bình của cháu. 

Vừa đưa bình, thanh nữ vừa tiếp tục: 

- Cháu thoáng trông thấy bác hôm nọ ở ngoài Hang Đá Đức Mẹ. Cháu thấy hình như Bác có vẽ buồn sầu 

lo lắng cái gì đó. 

Người đàn ông nhã nhặn đáp lại: 

- Bây giờ thì hết rồi cô ạ và tôi đang có sự bình an trong tâm hồn. 

Cô gái cũng nhanh nhẹn nói: 

- Cháu cũng vậy, như Bác thấy đó! Ba cháu bị bệnh ung thư và trước khi chết Ba cháu muốn được người 

bạn tha thứ cho tội đã vu khống khiến bạn phải bị 15 năm tù! 

Cô gái lên 5 tuổi, vào thời kz xảy ra câu chuyện đau thương giữa hai người bạn. Bây giờ cô là thanh nữ 

20 xuân xanh .. Người đàn ông ngạc nhiên nói lớn tiếng: 

- Cháu là Têrêxa đó sao? Bây giờ thì Bác nhận ra cháu rồi! 

Cô thanh nữ cảm động ấp úng: 

- Ủa, thật chính là Bác sao? 

Người đàn ông trả lời: 

- Phải, chính Bác đây! 



Rồi ông nói tiếp: 

- Bây giờ hai Bác Cháu cùng đem ơn tha thứ đến cho Ba cháu 

để Ba cháu nhắm mắt an nghỉ trong Tình Yêu muôn đời của 

THIÊN CHÚA. 

... KINH THÁNH MẪU LA VANG 

(mừng kỷ niệm 200 năm (1798-1998) Đức Mẹ hiện ra tại La 

Vang). 

Lạy Mẹ MARIA Thánh Mẫu La Vang, 

đầy muôn ơn phước, ngời chói vạn hào quang, 

muôn vàn Thần Thánh không ai sánh bằng. 

Đức Chúa Trời đã đoái thương chọn Mẹ, 

tinh tuyền thánh thiện, sinh Đấng Cứu Độ muôn loài. 

Mẹ đã chọn La Vang mà hiện đến, 

cứu giúp hộ phù tổ tiên chúng con lương giáo, 

giữa thời ly loạn cấm cách, khốn khổ trăm bề. 

Từ ấy gót chân Mẹ bước đến, 

vẫn mãi đầy ơn thiêng. 

Ơn phần hồn, ơn phần xác, 

người bệnh tật, kẻ ưu phiền, 

nào ai cầu khẩn mà Mẹ không nhậm lời. 

Lạy Mẹ MARIA, Thánh Mẫu La Vang, 

Mẹ là Thánh Mẫu Chúa Trời, 

cũng là Thánh Mẫu loài người chúng con. 

Cúi xin xuống phước hải hà, 

đoái thương con cái thiết tha van nài. 

Xin cho chúng con tấm lòng từ bi nhân hậu, 

đại lượng bao dung, 



cùng nhau bồi đắp nền văn minh tình thương và sự sống. 

Xin Mẹ phù hộ chúng con 

luôn sống đức hạnh, đầy lòng cậy trông. 

Và sau cuộc đời này, 

xin cho chúng con được về sống bên Mẹ, 

hưởng vinh phúc trong Chúa Ba Ngôi muôn đời. AMEN. 

 

 

(René Laurentin + Albert Pfleger, ”FIORETTI DE LA VIERGE MARIE”, Mambre Editeur 1991, trang 24-25) 
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