
CHA THÁNH PIO VÀ TỆ NẠN PHÁ THAI 

 

Trong một tác phẩm thu góp các chứng từ về cuộc đời Cha 

thánh Pio thành Pietrelcina (1887-1968), người ta đọc thấy 

các mẩu chuyện sau đây.  

Đối diện với tòa cáo giải, nơi Cha thánh Pio đang giải tội, một 

hối nhân ngồi nơi chiếc ghế dài, đợi đến lượt mình. Đó là ông 

Mario Tentori. Trong lúc đang chăm chú xét mình, bỗng ông 

nghe tiếng Cha thánh Pio hét lớn: 

- Hãy xéo đi, hỡi loài thú vật, hãy xéo đi ..!  

Giật mình ngước mắt nhìn lên, ông Mario Tentori trông thấy 

một người đàn ông, vừa quì gối xuống, đã vội đứng lên ngay 

trước tiếng hét xua trừ của Cha thánh Pio. Ông ta cúi mặt 

lầm lũi bước đi trong dáng điệu bối rối và xấu hổ thẹn thùng.  

Ngày hôm sau, ông Mario Tentori lấy xe lửa từ Foggia (Nam 

Ý) để trở về Milano (Bắc Ý). Lúc ông bước vào thì trong toa xe lửa lúc ấy chỉ có một người hành khách 

duy nhất. Xe lửa chạy được một quãng, người khách đến trước bỗng chăm chú nhìn ông Mario Tentori 

và tỏ thái độ như muốn bắt chuyện làm quen. Sau một hồi do dự, ông ta cất tiếng hỏi: 

- Hình như ngày hôm qua ở San Giovanni Rotondo, nơi phòng thánh, ông ngồi đợi đến lượt để vào vào 

tòa xưng tội với Cha Pio phải không? 

Ông Mario Tentori vui vẻ trả lời ngay:- Đúng thế! Người kia tiếp tục câu chuyện:  

- Tôi ngồi cùng một băng ghế với ông. Và tôi là người vào tòa xưng tội trước ông. Chính tôi là người mà 

Cha Pio xua đuổi và gán cho chữ ”loài thú vật”. Ông còn nhớ không? 

Ông Mario Tentori đành xác nhận: 

- Đúng như vậy! 

Người khách thứ nhất buồn bã nói thêm: 

- Quí anh chị em đang ngồi gần tòa giải tội hẳn không nghe rõ hết câu nói của Cha Pio, giải thích lý do tại 

sao ngài xua đuổi tôi. Trọn câu nói của Cha Pio là như thế này: ”Hãy xéo đi hỡi loài thú vật, hãy xéo đi, 

bởi vì - cùng với sự đồng lõa của vợ - chính ngươi đã phá thai đến ba lần”! Anh có hiểu không? Cha Pio 

nói rõ: ”Chính ngươi đã phá thai!” Cha nói thẳng vào mặt tôi như thế. Và sự thật là như vậy. Bởi vì, ý 

tưởng phá thai luôn luôn phát xuất từ chính tôi. Chính tôi xúi dục và ép buộc vợ tôi phải phá thai.  



Nói xong, người đàn ông ôm mặt bật khóc nức nở. Tiếng khóc bộc 

lộ nỗi niềm đau đớn đắng cay chen lẫn tâm tình ăn năn thống hối. 

Tiếng khóc còn diễn tả sự dốc lòng chừa: ”Kể từ nay sẽ không bao 

giờ còn dám tái phạm tội giết người, giết chết bào thai trong dạ 

vợ và là đứa con thân yêu của cả hai vợ chồng!” .. 

Chứng từ thứ hai do một nam hối nhân từng là con thiêng liêng 

của Cha thánh Pio kể lại.  

Lần xưng tội thứ nhất với Cha Pio, tôi bị ngài đuổi ra khỏi tòa cáo 

giải. Đến lần xưng tội thứ hai, sau khi nghe tôi xưng thú mọi lỗi 

lầm, Cha Pio hỏi tôi: ”Con còn tội nào nữa không?” Tôi thưa 

không. Nhìn thẳng vào mắt tôi, ngài hỏi:  

- Hai vợ chồng con có sống một cuộc hôn nhân thánh thiện, theo 

đúng thánh ý THIÊN CHÚA không?  

Tôi thành thật thú nhận:  

- Thưa Cha không. Bởi lẽ các bác sĩ cấm chúng con không được có thêm con cái nữa. 

Nghe xong, Cha Pio nhấn mạnh từng câu hỏi: 

- Lấy quyền gì và lý do gì mà các bác sĩ dám xen mình vào cuộc sống và các quyết định của hai vợ chồng 

con? 

Tôi thưa: 

- Các bác sĩ bảo rằng nếu mang thai thêm thì chúng con sẽ cho ra chào đời một con quái vật!  

Cha Pio hét lớn:  

- Đó chính là điều mà con đáng tội! Nói xong, Cha Pio lại một lần nữa đuổi tôi ra khỏi tòa giải tội .. 

.. Chứng từ thứ ba liên quan đến một phụ nữ. 

Một ngày, sau khi xưng tội ở San Giovanni Rotondo (Nam Ý), và trở về khách sạn ở Villa Maria, một 

người đàn bà trung niên mang dáng điệu thật ảo não. Bà khóc liên miên đầm đìa, khóc không người nào 

an ủi được. Ai nấy ngạc nhiên không hiểu lý do tại sao. Sau cùng, khi cơn buồn tạm lắng dịu, bà giải thích 

cho mọi người nghe, với hai hàng nước mắt tiếp tục chảy dài. Bà nói: 

- Cha Pio đuổi tôi ra khỏi tòa giải tội bởi vì tôi thưa với Cha là chồng tôi không muốn có con.  

Cha hét lớn cùng tôi rằng: 

- Rồi thì cả hai người sẽ mắc bệnh ung thư!  



Mọi người tìm lời an ủi người đàn bà đang âu sầu phiền não quá 

độ. Nhưng người đàn bà quả quyết trả lời với nét kinh hoàng diễn 

tả ngay nơi đôi mắt: 

- Chứng Ung thư đã đến rồi. Chồng tôi đã bị bệnh ung thư rồi!  

... Chứng từ sau cùng do Chị Vincenza Tremigliozzi, Nữ Bề Trên Nhà 

Tiếp Khách Thánh Giuse ở San Giovanni Rotondo kể lại. Chị nói. 

Có một bà khách, trọ nơi Nhà chúng tôi, bị Cha Pio từ chối không 

ban phép xá giải cho bà. Thấy bà ta buồn sầu quá độ, tôi liền đích 

thân đến gặp Cha Pio và thưa với ngài: 

- Thưa Cha, người đàn bà kia khóc lóc đầm đìa. 

Cha Pio hỏi lại tôi: 

- Thế thì bà ta không nói cho con biết tại sao Cha đuổi bà ư?  

Tôi đáp: 

- Thưa Cha có. Bà nói bởi vì bà ta không muốn có con.  

Cha Pio liền lấy thái độ thật trang nghiêm và nói với tôi:  

- Con phải nói thêm với bà ta là bà ta không được lãnh nhận các bí tích của Chúa. 

Nghe Cha Pio nghiêm khắc lên án như thế, tôi đứng lặng thinh không dám phản ứng hoặt thưa thêm lời 

nào. 

 

... ”THIÊN CHÚA phán tất cả những lời sau đây. Ta là THIÊN CHÚA của ngươi. Ta đã đưa ngươi ra khỏi 

đất Ai Cập, khỏi cảnh nô lệ.. Ngươi không được giết người. Ngươi không được ngoại tình. Ngươi 

không được trộm cắp. Ngươi không được phao tin đồn nhảm. Đừng làm chứng gian mà tiếp tay với 

kẻ xấu. Ngươi không được hùa theo số đông để làm điều trái.. Ngươi không được thiên vị người yếu 

thế khi họ có việc kiện tụng.. Ngươi không được làm thiệt hại đến quyền lợi của người nghèo cậy nhờ 

ngươi, khi họ có việc kiện tụng. Ngươi phải lánh xa điều gian dối. Ngươi không được giết chết kẻ vô 

tội và người công chính, vì Ta không cho kẻ có tội được trắng án. Ngươi không được nhận quà hối lộ, 

vì quà hối lộ làm cho những kẻ sáng mắt hóa ra đui mù và làm hỏng việc làm của những người công 

chính” (Sách Xuất Hành 20,13-15 / 23,1-8). 

(La Casa Sollievo della Sofferenza, Gennaio/2006, trang 30).  
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