
   XIN CHÚA MỞ LƯỢNG HẢI HÀ XÓA TỘI CON ĐÃ PHẠM! 
 

... Câu chuyện xảy ra vào buổi chiều ngày 2-1-1869 nơi nhà thờ ”Maria Ausiliatrice - Đức Mẹ Phù 

Hộ” tại thành phố Torino (Bắc Ý). 

 

Chiều hôm ấy tiết trời khá lạnh và nhà thờ vắng teo. Chỉ duy nhất một người đàn ông ăn mặc chỉnh tề 

đang đi vòng quanh nhà thờ và quan sát các bàn thờ trong thánh đường. Ông dừng lại thật lâu trước 

khung ảnh Đức Mẹ MARIA rồi thong thả tiến ra cửa chính. Bỗng chốc ông trông thấy một mảnh giấy 

trắng gấp đôi nằm dưới đất. Ông đảo mắt một vòng xem có ai đang theo dõi mình không. Ông chỉ 

thoáng trông thấy phía sau bàn thờ khuôn mặt của người phụ trách phòng thánh đang đi vào Nhà Mặc 

Áo. Ông an tâm nên nhanh nhẹn cúi xuống nhặt mảnh giấy rơi và mở ra. Ông chăm chú đọc những 

hàng chữ do một thiếu niên viết tay: 

- Một ngày trong tháng 12, một người bạn thân của bạn qua đời, trẻ tuổi giống y như bạn. Nếu cái 

chết bất ngờ chợt đến với bạn, thì linh hồn bạn sẽ ra sao? Hoặc là hưởng hạnh phúc vĩnh cửu trên 

Thiên Đàng hay là phải trầm luân đời đời kiếp kiếp trong lửa Hỏa Ngục?! 

 

Đọc xong mấy hàng chữ, người đàn ông giật nẩy mình như bị sét đánh! Bên dưới các hàng chữ viết đơn sơ của thiếu niên, ông 

bỗng trông thấy mở ra trước mắt cánh cửa bước vào đời sau. Ý tưởng về cái chết chưa bao giờ đập mạnh vào tâm tư ông như vào 

chính lúc ấy. Ông thảng thốt tự nhủ: 

- Rồi đến phiên mình một ngày kia cũng phải chết và cuộc đời mình sẽ ra sao? Nó sẽ đi về đâu? Lương tâm mình vào chính khi 

ấy đâu có thanh thản và trong sáng như lương tâm của cậu thiếu niên nào đó đã viết mấy hàng chữ này! 

 

Người đàn ông thật sự bị xúc động. Ông quỳ ngay xuống và hai tay ôm chặt lấy đầu. Một lúc sau ông đứng thẳng lên, cẩn thận 

xếp mảnh giấy trắng và bỏ vào ví. Xong ông đi nhanh vào phòng thánh. Sự xuất hiện đột ngột của ông khiến người phụ trách 

phòng thánh vô cùng ngạc nhiên! Nhưng người đàn ông trấn an ngay và ngỏ ý muốn xin gặp vị Linh Mục. 

 

Mấy phút sau nơi tòa giải tội, người đàn ông xưng thú cùng Linh Mục mọi tội lỗi đè nặng trên lương tâm từ bao năm qua. Xưng 

tội xong và nhận ơn tha thứ từ tay vị Linh Mục, người đàn ông nhẹ nhàng đứng lên lòng tràn ngập niềm vui khôn tả. Ông rút ví ra 

lấy mảnh giấy nhỏ đưa cho Linh Mục xem và hỏi: 

- Cha có biết thiếu niên nào đã viết mấy hàng chữ này không? 

 

Vị Linh Mục mau mắn trả lời: 

- Có, tôi biết! Đây là một thiếu niên rất can đảm và thật tốt lành! 

 

Người đàn ông liền nói: 

- Xin Cha làm ơn nói với thiếu niên rằng chính Đức Mẹ MARIA đã dùng cậu để cứu vớt linh hồn con. Con là một luật sư và từ 

20 năm qua con không hề đặt chân đến nhà thờ cũng không hề lãnh các bí tích. Giờ đây chính mảnh giấy nhỏ này đã thức tỉnh 

lương tâm con và làm cho con được biến đổi. Ôi, nếu có thể được, con rất ước ao quỳ gối dưới chân cậu thiếu niên để cám ơn vì  

điều lành cậu đã làm cho con. Và con xin cậu thứ lỗi vì không trả lại tờ giấy bị đánh rơi. Con muốn giữ mảnh giấy như một báu 

vật và sẽ mãi mãi mang nó theo với con. 

 

... ”Lạy THIÊN CHÚA, xin lấy lòng nhân hậu xót thương con, mở lượng hải hà xóa tội con đã phạm. Xin rửa con sạch hết 

lỗi lầm, tội lỗi con, xin Ngài thanh tẩy. Vâng, con biết tội mình đã phạm, lỗi lầm cứ ám ảnh ngày đêm. Con đắc tội với 

Chúa, với một mình Chúa, dám làm điều dữ trái mắt Ngài. Như vậy, Ngài thật công bình khi tuyên án, liêm chính khi xét 

xử. Ngài thấy cho: lúc chào đời con đã vương lầm lỗi, đã mang tội khi mẹ mới hoài thai. Nhưng Ngài yêu thích tâm hồn 

chân thật, dạy con thấu triệt lẽ khôn ngoan. Xin dùng cành hương thảo rảy nước thanh tẩy con, con sẽ được tinh tuyền; 

xin rửa con cho sạch, con sẽ trắng hơn tuyết. Xin cho con được nghe tiếng reo mừng hoan hỷ, để xương cốt bị Ngài nghiền 

nát được nhảy múa tưng bừng. Xin ngoảnh mặt đừng nhìn bao tội lỗi và xóa bỏ hết mọi lỗi lầm. Lạy THIÊN CHÚA, xin 

tạo cho con một tấm lòng trong trắng, đổi mới tinh thần cho con nên chung thủy. Xin đừng nỡ đuổi con không cho gần 

Nhan Thánh, đừng cất khỏi lòng con thần khí thánh của Ngài. Xin ban lại cho con niềm vui vì được Ngài cứu độ, và lấy 

tinh thần quảng đại đỡ nâng con” (Thánh Vịnh 51(50) 3-14). 

 

(”La Mia Messa”, 1 Ottobre 2011 - 31 Dicembre 2011, Anno V/A, vol.IV, Casa Mariana Editrice, trang 417-418) 
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