
THÚC GIỤC TỘI NHÂN HOÁN CẢI 

 

Ngày 2-5-1999, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II (1978-2005) 

nâng Cha Pio da Pietrelcina (1887-1968) lên hàng chân phước. 3 

năm sau, ngày 16-6-2002 ngài lại nâng Cha lên hàng hiển thánh. 

Lúc sinh thời, cuộc đời Cha thánh Pio đầy dẫy những mẫu 

chuyện vừa vui lạ, vừa thâm trầm, đặc biệt giúp các tín hữu 

Công Giáo thật lòng ăn năn hoán cải, trở về với đường ngay 

nẻo chính. Xin trích dẫn một trường hợp điển hình. 

Hôm ấy, vị đại ân nhân người Mỹ, thường quảng đại đóng góp 

cho các công tác bác ái của Cha thánh Pio, từ Hoa Kz đích thân 

đến San Giovanni Rotondo. Tạm gọi là ông Thomas. Ông Thomas 

vui mừng đến gặp Cha Pio. Nhưng ông vô cùng bỡ ngỡ khi Cha 

Pio vừa đuổi vừa nói: 

- Hãy đi đi .. tôi không biết ông là ai! 

Ông Thomas tức-tưởi khi thấy Cha Pio đối xử tàn-tệ như vậy! Từ San Giovanni Rotondo ông xuống San 

Severo nơi có Cha Bề Trên Giám Tỉnh Alberto D'Apolito. Ông xin Cha Alberto tháp tùng mình đến gặp 

Cha Pio. Ông tự nhủ: 

- Đi bên cạnh Cha Giám Tỉnh, hẳn Cha Pio sẽ nhận ra và tiếp rước mình đàng hoàng hơn! 

Riêng về phần Cha Alberto sau khi nghe kể sự việc, Cha thầm nghĩ: 

- Nếu Cha Pio cư xử như thế, hẳn phải có một l{ do chính đáng trầm trọng nào đó! 

Cha dò hỏi, thì quả thật, ông Thomas đang phản bội vợ và ”mèo-mỡ” với một cô tình nhân. Cha Alberto 

liền đề phòng trước với ông Thomas: 

- Biết đâu giờ đây thấy mặt chúng ta, Cha Pio lại đuổi luôn cả hai! 

Và sự thật đã xảy ra như thế. Vừa trông thấy ông Thomas được Cha Giám Tỉnh đưa tới, Cha Pio nói ngay: 

- Con đi tìm luật sư biện hộ. Vậy thì hãy đi luôn cả hai! 

Dĩ nhiên cả hai phải rút lui! Vì biết ông Thomas có { định đi hành hương Assisi và Padova, Cha D'Apolito 

liền khuyên ông lợi dụng dịp này để xưng tội nơi một trong hai đền thánh ấy. Ông Thomas mau mắn 

nghe lời. Trước khi trở về Hoa Kz, ông Thomas ước ao trở lại San Giovanni Rotondo để gặp mặt Cha 

thánh Pio. Lần này ông cũng xin Cha Bề Trên Giám Tỉnh đưa mình đến gặp Cha Pio. 

Vừa thấy mặt ông Thomas, Cha thánh Pio vui vẻ chào hỏi, như không hề có chuyện gì xảy ra trước đó. 

Cha ân cần cám ơn ông Thomas luôn quảng đại đóng góp cho các công tác bác ái. Cha thăm hỏi rồi ôm 



hôn và chúc lành. Trước khi từ biệt, Cha thánh Pio 

dặn dò: 

 

- Giờ đây trở lại Hoa Kz, con nhớ sống đời Kitô hữu 

lành thánh. Con có hiểu không? 

Ông Thomas thề hứa và xin Cha Pio an tâm. Thế 

nhưng khi trở lại Hoa Kz, ông lại yếu đuối rơi vào 

vòng tay cô nhân tình cũ. 

Một năm trôi qua, ông ao ước trở lại San Giovanni 

Rotondo để thăm Cha Pio. Lần này, ông cẩn thận 

nhờ Cha Giám Tỉnh xin hẹn với Cha Pio trước. Cha Pio trả lời ngay: 

- Không! Không được đến! 

Bẵng đi một thời gian, ông Thomas quyết định dứt khoát một lần cho xong. Ông từ bỏ cô nhân tình, xin 

lỗi vợ hiền và quay trở về với gia đình con cái. Sau khi sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa, ông lại nhờ Cha Giám 

Tỉnh hỏi ý Cha Pio xem ông có thể đến gặp ngài không. Lần này, Cha thánh Pio trả lời ngay: 

- Được! Được! Hãy đến ngay! 

Ông Thomas vội vã đến San Giovanni Rotondo. Ông đến thật đúng lúc, vì chẳng bao lâu sau đó, khi trở 

về Hoa Kz, ông Thomas lâm trọng bệnh và qua đời, sau khi đã giao hòa với THIÊN CHÚA, với Giáo Hội và 

với vợ con. 

... Ông Phaolô nói với người Athène rằng: ”Từ một người duy nhất, THIÊN CHÚA đã tạo thành toàn 

thể nhân loại, để họ ở trên khắp mặt đất. Người đã vạch ra những thời kỳ nhất định và những ranh 

giới cho nơi ở của họ. Như vậy là để họ tìm kiếm THIÊN CHÚA; may ra họ dò dẫm mà tìm thấy Người, 

tuy rằng thực sự Người không ở xa mỗi người chúng ta. Thật vậy, chính ở nơi Người mà chúng ta 

sống, cử động và hiện hữu .. Vậy mà THIÊN CHÚA nhắm mắt bỏ qua những thời người ta không nhận 

biết Người. Bây giờ Người truyền cho người ta rằng mọi người ở mọi nơi phải sám hối, vì Người đã 

ấn định một ngày để xét xử thiên hạ theo công lý, nhờ một người mà Người đã chỉ định. Để bảo đảm 

điều ấy với mọi người, THIÊN CHÚA đã làm cho Vị này sống lại từ cõi chết” (Sách Công Vụ Tông Đồ 17 

26-31). 

(”Grande Opera Mariana”, n.2, Maggio-Giugno/2001, trang 44) 
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