
THA THỨ CHO KẺ VU KHỐNG HÀNH HẠ NGƯỜI THÂN 

 

... Chứng từ của Cha Bonaventura Thừa Sai ”Gia Đình MARIA” 

phụ trách giáo xứ Scherbakty bên Cộng Hòa Kazakistan. 

Một ngày mùa thu năm 2009, bất ngờ cụ bà Galja xuất hiện nơi 

nhà xứ của chúng tôi. Chúng tôi linh tính có chuyện quan trọng lắm 

mới khiến cụ lặn-lội đường xa từ làng quê Malinovka đi đến đây. 

Chúng tôi ân cần tiếp đón và lắng nghe cụ bà kể lại đầu đuôi câu 

chuyện như sau. 

Trời còn lờ-mờ mới 6 giờ sáng, bất thình lình ông chủ của người 

chồng đứa cháu gái của con bỗng ập vào nhà với hai nhân viên 

cảnh sát. Không một lời chào hỏi, ông chủ quát lớn với giọng dữ 

tợn: 

- Anh Wanja đâu rồi? Tiệm bị mất 180 kílô thịt và người sau cùng 

rời chỗ làm việc hôm qua là anh Wanja! 

Mặc cho mọi lời giải thích và chứng nhận rằng anh Wanja về nhà từ chiều hôm qua và suốt đêm nay ngủ 

ở nhà. Nhưng không ai tin lời chứng của toàn gia đình. Hai nhân viên cảnh sát hùng hổ xông tới và lôi 

Wanja ra khỏi nhà, tuyệt nhiên không để cho Wanja được quyền tự vệ. 

Đêm hôm đó Wanja trở về nhà khoảng 1 giờ sáng hoàn toàn kiệt sức vì bị đánh đập hành hung. Thật 

khủng khiếp. Họ dùng đủ thứ ngọn đòn tra tấn dã man nhất để buộc Wanja phải thú nhận là đã ăn cắp 

180 kílô thịt. 

Khi trông thấy cháu Wanja vô tội mà bị hành hung bất công như thế, lòng con bỗng dâng lên niềm uất-

hận vô bờ, một thứ giận-dữ mà con chưa từng có trước đó. Nhìn tận mắt các vết thương trên người của 

Wanja, lòng con không thể không phản loạn. Wanja vừa bị đau đớn thể xác vừa bị chấn thương tinh 

thần. Cháu vẫn chưa hoàn hồn và phải ở nhà nghỉ ngơi chứ không thể đến chỗ làm việc. 

Hiện tại con không biết phải phản ứng như thế nào. Một đàng lòng con tràn đầy oán-hận, nhưng đàng 

khác, lòng con vẫn yêu mến THIÊN CHÚA vô bờ. Chắc chắn quý Cha có thể ban cho con lời khuyên đúng 

đắn. Cả gia đình nói với con: 

- Ngoại hãy đi ngay đến nhà xứ và hỏi ý Quí Cha xem chúng ta phải xử như thế nào! 

Sau khi cụ bà Galja dứt lời, tôi - Cha Bonaventura - âu yếm ôn hôn cụ và chỉ nói vỏn vẹn một câu: 

- Ngoại Galja à, phải tha thứ! 

Chúng ta có thể tưởng tượng là khó biết bao cho cụ bà khi phải tha thứ tức khắc. Sau đó cụ bà Galja kể 

lại với chúng tôi rằng. Chỉ sau khi xưng tội con mới nhận được sức mạnh để tha thứ. Cụ nói: 



- Khi nghĩ đến tất cả những bất công dã man họ hành hung cháu 

Wanja vô tội, con vẫn còn cảm thấy đau đớn. Nhưng cùng lúc 

trong lòng con dâng lên niềm tha thứ và cảm thấy bình an. 

Khi Ngoại Galja trở về nhà thì mọi người vây quanh lo lắng hỏi cho 

biết các Linh Mục Thừa Sai khuyên phải làm gì. Cụ bà Galja dõng 

dạc tuyên bố: 

- Chúng ta phải tha thứ! 

Và toàn thể gia đình đã lắng nghe và làm theo lời cụ bà Galja 

khuyên, mặc dầu mọi người chưa có một lòng đạo đức sâu xa như 

cụ. 

Hai ngày sau, người ta tìm ra tên thủ phạm đã ăn trộm 180 kílô 

thịt. Ông chủ đích thân đến nhà anh Wanja. Nhưng lần này ông 

đến để xin lỗi và xin tha thứ. Anh Wanja đã can đảm nói ngay lời tuyên bố anh hùng: 

- Tôi tha thứ cho ông! 

Nhờ hồng ân THIÊN CHÚA và nhờ gương sáng của Bà Ngoại Galja mà toàn thể gia đình đã mau mắn THA 

THỨ. Thật tuyệt đẹp và đáng khâm phục biết bao! 

... ”Thưa anh chị em, chúng tôi phải luôn luôn tạ ơn THIÊN CHÚA về anh chị em: đó là điều phải lẽ, vì 

Đức Tin của anh chị em đang phát triển mạnh, và nơi tất cả anh chị em, lòng yêu thương của mỗi 

người đối với tha nhân cũng gia tăng. Bởi thế, chúng tôi hãnh diện về anh chị em trước mặt các Hội 

Thánh của THIÊN CHÚA, vì anh chị em kiên nhẫn và có Đức Tin mỗi khi bị bắt bớ hay gặp cảnh gian 

truân. Đó là dấu chỉ cho thấy THIÊN CHÚA xét xử công minh: anh chị em sẽ được coi là xứng đáng 

tham dự Nước THIÊN CHÚA, chính vì Nước THIÊN CHÚA mà anh chị em phải chịu đau khổ .. Vì thế, lúc 

nào chúng tôi cũng cầu nguyện cho anh chị em: xin THIÊN CHÚA chúng ta làm cho anh chị em được 

xứng đáng với ơn gọi, và xin Ngài dùng quyền năng mà hoàn thành mọi thiện chí của anh chị em và 

mọi công việc anh chị em làm vì Đức Tin. Như thế, Danh của THIÊN CHÚA chúng ta là Đức Chúa GIÊSU 

KITÔ sẽ được tôn vinh nơi anh chị em, và anh chị em được tôn vinh nơi Người, chiếu theo ân sủng 

của THIÊN CHÚA chúng ta và của Đức Chúa GIÊSU KITÔ” (2 Thêxalônica 1,3-5/11-12). 

(”PRO DEO ET FRATRIBUS - Famiglia di Maria”, Il Perdono è una forza che trasforma, Marzo/Aprile 2010, 

Anno 21, N. 148-149, trang 26-27) 
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