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Thánh Phanxico Assisi, vị sứ giả Hòa Bình, không những đã có 

một tình bác ái cao độ đối với con người, Ngài còn trải dài tinh 

yêu thương ấy đến cả muôn vật, cỏ cây. 

Cây cỏ gợi lại cho Thánh nhân chính Cây thập giá của Chúa Giêsu, 

do đó, Thánh nhân cảm thấy thương tâm vô cùng mỗi khi có 

người hành hạ cây cỏ. Ngài nói với người làm vườn như sau: Anh 

hãy để lại một góc vườn nguyên vẹn. Ðừng sờ đến cây cỏ, hãy để 

cho chúng sinh sôi nảy nở và lớn lên, ngay cả cỏ dại và hoa dại. 

Mỗi lần đi qua góc vườn ấy, Ngài bước đi nhẹ nhàng và cẩn thận 

để không sát hại bất cứ một loại sâu bọ, côn trùng nào. 

Gặp người ta mang chiên và chim rừng ra chợ bán, Ngài mua hết 

để rồi phóng sinh chúng. 

Ngài nói với chim chóc như sau: "Hỡi những người anh em nhỏ bé 

của tôi, anh em phải ca ngợi Ðấng Tạo Hóa hơn ai hết, vì Ngài đã 

ban cho anh em bộ lông đẹp, giọng hát hay cũng như lúa thóc 

anh em ăn thỏa thuê mà không phải gieo vãi". 

Với chú chó sói, thánh nhân nhắn nhủ: "Anh sói ơi, anh quả thật 

đáng chết, vì anh đã cắn xé trẻ em. Anh hãy làm hòa với loài 

người. Từ nay, anh hãy ăn ở hiền lành và mọi người sẽ cung cấp 

đầy đủ cho anh". Chú sói ấy đã cùng với thánh nhân lên tỉnh và 

trở thành người bạn thân của các trẻ em ở Gubbio. 

Một con người có tâm hồn như thế quả thực xứng đáng được chọn 

làm sứ giả Hòa Bình qua mọi thời đại. 

Năm 1979, Ðức Gioan Phaolô II đã công bố Thánh Phanxico là 

quan thầy của những người khởi xướng phong trào của những 

người bảo vệ môi sinh. Ngài nói trong phần mở đầu sứ điệp Hòa 

Bình năm 1990 như sau: "Ngày nay, con người mỗi lúc một ý thức 

rằng Hòa Bình của thế giới không những chỉ bị đe dọa vì cuộc 

chạy đua võ trang, vì các xung đột giữa các vùng và những bất 

công liên tục giữa các dân tộc và quốc gia, nhưng còn bởi vì thiếu 

tôn trọng đối với thiên nhiên nữa". 

Ðức Gioan Phaolô II đã nói đến việc bảo vệ và tôn trọng môi sinh 

như một nghĩa vụ luân lý. 


