
      HÃY CẦU NGUYỆN CHO KẺ NGƯỢC ĐÃI CÁC CON! 
 

... Câu chuyện xảy ra vào thời thánh Pasquale Baylon (1540-1592) còn sống. Thánh Pasquale 

Baylon là người Tây-Ban-Nha và là tu sĩ Anh Em Hèn Mọn thánh Phanxicô. Thánh nhân đặc biệt tôn 

thờ kính mến Đức Chúa GIÊSU Thánh Thể nên được Đức Giáo Hoàng Lêô XIII (1878-1903) chọn 

làm Quan Thầy Các Đại Hội Thánh Thể. Câu chuyện sau đây do chính đương sự là ông Martino 

Crespo kể lại. 

 

Khi đứng trước thân xác bất động của thân phụ yêu dấu, chết vì bị ám sát, tôi tự thề hứa sẽ cương 

quyết trả thù: 

- Bằng mọi giá phải lấy máu rửa máu!!! 

 

Không một ai có thể thuyết phục tôi cởi bỏ ý hướng trả thù! 

 

Tuyệt đối không một ai! Tôi nhất định thực hiện ý muốn sát nhân. Mọi người tỏ dấu kinh hoàng với 

ý nghĩ rồi đây có thêm án mạng thứ hai! Bởi lẽ trong khi hiền mẫu tôi và mọi người thân trong gia đình đã quyết định tha thứ,  thì 

tôi, tôi cố gắng tìm kiếm mọi dịp thuận tiện hầu có thể giết chết kẻ đã đan tâm cướp mất mạng sống của thân phụ tôi! 

 

Không thể nào tha thứ cho kẻ sát nhân! Tuyệt đối Không! 

 

Hôm ấy là Thứ Sáu Tuần Thánh và có buổi rước kiệu Đức Chúa GIÊSU Chịu Chết. Vị Linh Mục giảng thuyết biết rõ ý hướng trả 

thù của tôi nên - trước ảnh thánh đẫm máu của Đấng Cứu Thế - ngài cất tiếng mời gọi tôi phải tha thứ. Nhưng lời vị Linh Mục lại 

kích động lòng căm phẫm oán thù của tôi. Tôi hét lớn: 

- Xin đừng quấy rầy làm khổ con! Mọi lời khuyên đều vô ích! Con biết rõ phải làm gì! 

 

Vị Linh Mục giảng thuyết kinh hoàng đứng im vì không biết phải nói gì thêm. 

 

Thế là thánh Pasquale Baylon lúc ấy là một tu sĩ trẻ đang có mặt tại buổi rước kiệu liền tiến lại gần tôi, đang thét lớn như một tên 

bị quỷ ám. Tay cầm ảnh Thánh Giá giơ cao trước mặt tôi, thánh Pasquale Baylon dịu dàng nói như rót mật vào tai: 

- Bạn à, phải tha thứ! Tha thứ vì chính Đức Chúa GIÊSU KITÔ đã chịu đóng đinh đã chịu chết để ban sự sống cho tôi, cho 

bạn và cho tất cả mọi người chúng ta. Bạn hãy tha thứ vì lòng yêu mến Đức Chúa GIÊSU KITÔ! 
 

Trước lời lẽ êm ái dịu ngọt của vị tu sĩ Phanxicô trẻ tuổi, tôi như bị sét đánh, giống y như chàng Saolô trên đường đi Damasco 

xưa. Tôi tước bỏ oán thù và hồi tâm thống hối. Chó sói dữ - trong nháy mắt - trở thành con chiên hiền lành. Ơn thánh THIÊN 

CHÚA đã chiến thắng. Tôi thật sự xúc động bật lên khóc nức nở. Với dòng lệ tuôn trào trên đối má, tôi trả lời trong tiếng nấc 

nghẹn ngào: 

- Có! Con muốn tha thứ! Con xin tha thứ vì lòng yêu mến Đức Chúa GIÊSU KITÔ! 
 

Phép lạ tha thứ đã xảy ra nhờ lời khích lệ của thánh Pasquale Baylon. Mọi người hiện diện tỏ ra vô cùng xúc động và ngưỡng mộ 

trước cử chỉ anh hùng của vị tu sĩ trẻ. Phần tôi, không cần nói thêm, cuộc sống của tôi hoàn toàn thay đổi, chuyển hướng. Oán  thù 

trở thành Tình Yêu tha thứ. Tha thứ như chính THIÊN CHÚA Từ Bi Lân Tuất đã tha thứ cho tôi, một kẻ tội lỗi tràn bờ. Hồng Ân 

THIÊN CHÚA bao la. Muôn đời con sẽ ngợi ca ơn Người. 

 

... Khi ấy Đức Chúa GIÊSU phán. Anh chị em đã nghe Luật dạy rằng: ”Mắt đền mắt răng đền răng”. Còn Thầy, Thầy 

bảo anh chị em: Đừng chống cự người ác, trái lại, nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa. Nếu ai 

muốn kiện anh để lấy áo trong của anh, thì hãy để cho nó lấy cả áo ngoài. Nếu có người bắt anh đi một dặm, thì hãy đi với 

người ấy hai dặm. Ai xin, thì hãy cho; ai vay mượn, thì đừng ngoảnh mặt đi. Anh chị em đã nghe Luật dạy rằng: ”Hãy 

yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù”. Còn Thầy, Thầy bảo anh chị em: Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược 

đãi anh chị em. Như vậy, anh chị em mới được trở nên con cái của CHA anh chị em, Đấng ngự trên Trời, vì Ngài cho mặt 

trời của Ngài mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất 

lương. Vì nếu anh chị em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh chị em nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế 

cũng chẳng làm như thế sao? Nếu anh chị em chào hỏi anh chị em mình thôi, thì anh chị em có làm gì lạ thường đâu? 

Ngay cả những người ngoại giáo cũng chẳng làm như thế sao? Vậy anh chị em hãy nên hoàn thiện, như CHA anh chị em 

trên Trời là Đấng Hoàn Thiện (Mátthêu 5,38-48). 

 

(”La Mia Messa”, 1 Ottobre 2011 - 31 Dicembre 2011, Anno V/A, vol.IV, Casa Mariana Editrice, trang 426) 
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