
LÒNG THA THỨ CỦA TÍN HỮU CÔNG GIÁO 

 

Cách đây không lâu, xảy ra vụ xử án khá lớn tại Ý. Thủ phạm 

là tên khủng bố từng trộm cướp và bắt cóc người. Trong một 

vụ cướp có vũ trang, anh giết chết một thanh niên trẻ tuổi. 

Ngày đưa anh ra tòa, nơi phòng xử cũng có mặt thân mẫu 

của nạn nhân quá cố. Tạm gọi tên bà là Anna. 

Ngay sau khi vụ án mạng xảy xa, bà Anna gần như bị đứng tim. 

Bà kinh hoàng tuyệt vọng vì Francesco là con trai duy nhất. Thế 

nhưng từ từ bà lấy lại bình tĩnh nhờ việc suy gẫm cảnh Đức Mẹ 

MARIA đứng dưới chân Thánh Giá. 

Người ta cũng giết chết Đức Chúa GIÊSU Con Mẹ. Trước khi tắt 

thở, Đức Chúa GIÊSU còn đặt Đức Mẹ làm Mẹ thánh Gioan, 

tức là Mẹ toàn thể nhân loại. Và Đức Mẹ MARIA đã cùng Con 

Mẹ dâng hiến mạng sống làm giá chuộc đền bù tội lỗi loài 

người. 

Từ việc suy gẫm trên đây bà Anna vui lòng chấp nhận hoàn cảnh đau thương. Cùng lúc, bà dâng đau khổ 

của con tim hiền mẫu lên THIÊN CHÚA và xin Ngài rộng lượng ban ơn hoán cải cho tên khủng bố giết 

người. Lợi dụng mấy phút giải lao giữa hai phiên tòa, bà Anna tiến lại gần tên sát nhân và dùng giọng bà 

vẫn nói với con bà: 

- Thật tội nghiệp cho con. Bác cảm thương con. Bác cầu nguyện thật nhiều cùng Đức Trinh Nữ Rất 

Thánh MARIA cho con. Như Đức Mẹ đã tha thứ cho những kẻ sát nhân Con Mẹ thế nào, Bác đây cũng 

tha thứ cho con như vậy! 

Lời nói ngọt ngào đi kèm thái độ hiền mẫu bao la khiến tên bất lương thật sự ngỡ ngàng. Chàng cảm 

động không thốt nên lời. Nước mắt chàng tuôn ra dàn dụa. 

Chàng khủng bố bị kết án tù. Chàng cúi đầu chấp nhận bản án với một con tim đổi khác. Từ nay nơi ngục 

tù, chàng quyết tâm hoán cải trở về với đường ngay nẻo chính. Và trong cuộc sống mới, chàng có thêm 

sự trợ giúp của hai người mẹ: bà Anna và Đức Trinh Nữ Rất Thánh MARIA. 

.. Câu chuyện thứ hai của ông Luigi Fontana, một người vô tội bị kết án oan. 

Tôi luôn ghi khắc giáo huấn hấp thụ từ gia đình Công Giáo. Nói thế để hiểu rằng, khi bị cáo gian và vu 

khống tước đoạt một số tiền khá lớn của bạn đồng nghiệp, tôi cảm thấy tủi nhục và xấu hổ vô cùng. Tôi 

bị mất việc làm, bị giam cầm rồi lâm trọng bệnh. May mắn thay, tôi vẫn giữ trọn niềm tin nơi THIÊN 

CHÚA và lòng kính mến Đức Mẹ MARIA. Tôi chấp nhận án tù như thử thách chính Chúa gởi đến cho tôi. 

Tôi sốt sắng cầu nguyện và tin tưởng có ngày Đức Mẹ sẽ ”giải oan” cho tôi. 



Và sự thật xảy ra đúng như thế. Sau ba năm bị giam, người ta 

tìm ra thủ phạm đích thật và tôi được trả tự do. Tôi được trả 

tự do như một phép lạ, xét vì vụ trộm xảy ra cách khéo léo và 

hoàn toàn bí ẩn. 

Điều này càng củng cố niềm tin của tôi vào THIÊN CHÚA. Đặc 

biệt, tôi dâng lời cảm tạ Đức Nữ Trinh Rất Thánh MARIA, Hiền 

Mẫu Thiên Quốc dấu ái. Đức Mẹ cứu tôi thoát khỏi vòng vây 

ác nghiệt của vu khống và oán thù. Tôi thật sự tha thứ cho 

những người liên lụy đến vụ án đau thương của tôi. 

.. Câu chuyện thứ ba của ông Mario Antonelli một cựu quân 

nhân Ý. 

Thời thế chiến thứ hai 1939-1945 tôi phục vụ nơi chiến tuyến 

Albanie. Tôi bị quân Đức bắt làm tù binh và bị giam 2 năm. Lúc 

đầu tại Ba Lan rồi bị chuyển sang Đức. Trong thời gian tù đày 

tôi được diễm phúc quen biết Cha Luigi Passa một Linh Mục 

thánh thiện. Chiến tranh chấm dứt tôi được hồi hương, lập gia 

đình và có ba người con. Hiện tại tất cả đều có gia thất. 

Cách đây không lâu, vợ tôi lâm bệnh và được giải phẫu cấp thời. Nếu bị trễ, chắc chắn vợ tôi không thoát 

chết. 

Tháng vừa qua, nhà tôi bị trộm đến thăm. May mắn thay, quân trộm không lấy được nhiều đồ đạc và 

của cải. Tận thâm tâm tôi thật lòng tha thứ cho bọn bất lương và dâng lời cảm tạ Đức Mẹ MARIA luôn 

luôn cứu giúp và gìn giữ gia đình tôi thoát khỏi nhiều tai ương khốn khó. 

... ”Anh chị em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở ra cho. Vì hễ ai xin thì nhận 

được, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở ra cho. Có người nào trong anh chị em, khi con mình xin 

cái bánh, mà lại cho nó hòn đá? Hoặc nó xin con cá, mà lại cho nó con rắn? Vậy nếu anh chị em vốn là 

những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình những của tốt lành, phương chi CHA anh chị em, Đấng 

ngự trên Trời, lại không ban những của tốt lành cho những kẻ kêu xin Người sao?” (Matthêu 7,7-11). 

(P. Giuliano FERRINI, o.f.m, ”Maggio con MARIA”, Edizioni Francescane, 22a Edizione 1995, trang 

47+31+83) 
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