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XƯNG TỘI

Một ngày nọ vào một buổi sáng đẹp trời
Một cô gái ngoại giáo thưa với cha xứ !
Thưa cha .
Con thấy con chiên của cha cứ.

Đi xưng tội rồi lại phạm tội,
Phạm tội rồi lại đi xưng tội như vậy thì
xưng làm gì cho mất công.

Cha xứ dí dỏm trả lời :

Tôi thì lại thấy chị cứ nấu cơm ăn cơm rồi
lại đi rửa chén .
Đến mai lại xuống bếp nấu cơm rồi lại ăn lại bày bữa lại lau dọn dẹp vậy .

Chị nấu cơm ăn cơm làm gì cho bề bộn nhà cửa . Xong lại đi lau chùi dọn dẹp cho mât
công, mất thời gian, ngày này tháng nọ .
Cứ nấu, rồi lại ăn, ăn rồi lại nấu, rồi lại rửa chén.
Tôi thấy cũng đâu có ổn xíu nào.

Chị vẫn chưa chịu thua tiếp tục vặn vẹo .

Hỏi cha xứ một câu cắc cớ, hòng cho cha xứ nọ cứng họng thì mới hả dạ ..!

Thưa cha.
đạo công giáo của cha lạ lùng thật .
Tại sao em bé mới sinh ra được một tháng lại phải đem vô nhà thờ rửa tội ?

Sao không đợi nó lớn lên rồi hỏi xem nó có chịu theo đạo hay không rồi mới rửa tội ?

Không chút lúng túng, cha xứ trả lời .

Như thế này nhé :
Sao lúc mới sinh con ra, chị lại cho con bú sữa ?
Sao không đợi cho nó lớn khôn lên rồi hỏi xem nó có chịu bú sữa hay không rồi hãy cho
nó bú....?

Tôi không biết tôn giáo của chị nhận thức về tội lỗi như thế nào ?

Phần chúng tôi nhận thức về tội qua lời nói, việc làm, và những điều thiếu xót.

Cô gái chào cha xứ và âm thầm lặng lẽ ra về.

Sưu tầm


