
Hồn nhiên  
 

Một lính Pháp đào ngũ khỏi đoàn quân của Napoléon. Bắt được anh, 
Napoléon quyết xử tử hình để bảo vệ kỷ cương quân đội  

Người mẹ của anh lính đến gặp Napoléon khẩn cầu ông tha mạng cho con. 
Napoléon giải thích “hành vi phạm tội của con bà không xứng đáng nhận được 
bất cứ sự thông cảm và khoan hồng nào”. Người mẹ trả lời: 

- Tôi hiểu con tôi không xứng đáng được thông cảm và khoan hồng. Nhưng 
nếu như nó xứng đáng được thông cảm và khoan hồng, thì đó đâu còn đúng 
thực là thông cảm và khoan hồng nữa! 

Anh lính đào ngũ được tha chết. 
Hoàng đế Napoléon sâu sắc mà nói năng hồn nhiên. Người mẹ hồn nhiên lại 

nói năng sâu sắc. 
Hồn nhiên, sâu sắc ở chỗ nào? - Ở chỗ: nếu nghĩ nhân từ (khoan hồng và 

thông cảm) chỉ để dành cho người xứng đáng (vì tội nhẹ hoặc vì hoàn cảnh gì 
đó…) thì đó là suy nghĩ hồn nhiên 

Còn nếu nghĩ nhân từ (khoan hồng và thông cảm) để dành cho người không 
xứng đáng (tội quá năng…) thì đó là suy nghĩ sâu sắc. 

Tại sao? – Vì sự tha thứ dành cho kẻ có tội chứ không dành cho người vô tội; 
ân huệ cho người càng bất xứng, càng là ân huệ. 

Thử nhìn vào Phúc âm "Chớ mời tiệc các bạn hữu, nhưng hãy mời những 

người nghèo khó và tàn tật" (Lc 14,12-14) đó mới thực tốt bụng. 
Suy tiếp: “Nếu anh em yêu những kẻ yêu mình, thì anh em nào có công chi? 

Những kẻ thâu thuế há chẳng làm như vậy sao? Nếu anh em chỉ chào hỏi anh 
em mình thôi, thì có lạ gì hơn ai? Người ngoại há chẳng làm như vậy sao?(Mt 
5,46-47). 

Hơn nữa “Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh 
em”(Mt,5,44) đó mới là thực yêu.  

Vậy ra… tha người không đáng được tha (phạm tôi nặng) là tha; mời tiệc 
người không xứng mời tiệc (kẻ nghèo) là thực mời; yêu người không đáng được 
yêu (kẻ thù) là thực yêu. Bác ái của người đi theo Chúa là yêu, giúp, mời, 
chào… người không “dây mơ rễ má”, người mình không ưa, người không có 
thiện cảm hay chẳng ủng hộ mình, thậm chí người thù ghét mình, luôn tìm mọi 
cách để mưu hại mình..  

Chúa dạy sâu sắc mà người Công giáo cứ hiểu hồn nhiên. Còn nhiều điều 
tương tự ví dụ “Ai ăn thịt Ta và uống Máu Ta…” cũng cứ hồn nhiên mà hiểu. 
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