
GHI ƠN ĐỨC THÁNH CHA GIOAN PHAOLÔ II 

 

... Con hân hạnh trông thấy tận mắt Đức Thánh Cha Gioan 

Phaolô II tại Tiểu Chủng Viện Pabré khi ngài viếng thăm mục 

vụ lần thứ hai nước Burkina Faso (bên Phi Châu) vào tháng 

Giêng năm 1990. Hồi đó con được chỉ định làm Chú Giúp Lễ 

cho Đức Thánh Cha và năm ấy con lên 15 tuổi. Sau đó con 

được hồng phúc tham dự Ngày Quốc Tế Giới Trẻ tại thủ đô 

Paris vào năm 1997. Lần ấy con lại được thôi thúc bởi mối 

nhiệt tình của vị trở thành bạn chí thân con. Nhưng chủ đích 

của lá thư này là con muốn nêu lên chứng tá - theo đúng nghĩa 

của nó - để góp phần vào tiến trình xin phong chân phước cho 

Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II. 

Tháng 5 năm 2007 con quen một thiếu nữ và vài tháng sau đó 

con có ý định cưới nàng làm vợ. Cùng thời gian này - sau khi 

quan sát thật gần - con bỗng ý thức sâu xa rằng mối quan hệ 

giữa nàng và con không trôi chảy. Nhưng con lại không thể nào 

dứt ra khỏi mối liên hệ ấy. Bởi vì con bị dằn co từ hai phía. Một 

đàng con sợ lời bàn-tán dị-nghị của bà con thân thuộc. Đàng 

khác con cũng ước muốn sống với một người đàn bà nghĩa là con muốn lấy vợ. Rồi chúng con chính thức 

đính hôn theo đúng truyền thống của bộ tộc chúng con. Nhưng rồi mối liên hệ giữa nàng và con ngày 

càng đồi tệ hơn. Con như bị giam hãm trong ngục tù. Hôn thê cư xử với con tồi-tệ đến độ con đánh mất 

ý nghĩa cuộc đời và mất hết bạn bè. Con rơi vào cảnh cô đơn. 

Ngày 1-4-2008 một bạn gái gởi cho con hình ảnh và bài viết vào dịp lễ giỗ lần thứ hai của Đức Thánh Cha 

Gioan Phaolô II. Trong khi đọc và xem các hình ảnh này con bỗng tìm ra một địa chỉ trên mạng Internet 

nói về việc xin ơn nhờ lời chuyển cầu của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II. Con liền in bản kinh ra và 

quyết định làm Tuần Cửu Nhật - kèm theo ý nguyện riêng của con - cầu xin với Đức Thánh Cha Gioan 

Phaolô II, vị Giáo Hoàng chí thân dấu ái của con. Sau mỗi lời Kinh xin ơn, con đọc thêm Kinh Kính Mừng 

MARIA và Kinh Hãy Nhớ. Con làm như thế, bởi vì đối với con, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II và Hiền 

Mẫu MARIA Thiên Quốc giống như thân cây và vỏ cây, dính liền nhau, không thể nào tách rời được. 

10 hôm sau Tuần Cửu Nhật, ngày 29-4-2008, hôn thê con đùng đùng nổi giận với lý do bí ẩn chỉ có nàng 

biết. Nói tắt một lời, nàng tuyên bố không muốn liên hệ với con nữa. Một thầy dạy cũ của con - khi nghe 

biết sự việc - khuyên con hãy dứt khoát tránh xa hôn thê và đừng tiến đến hôn nhân. Vị giáo sư còn cho 

con biết là gia đình của thiếu nữ không tốt, đặc biệt là bà mẹ. Con như bị ở trong vòng vây của ác-tâm 

ác-ý. Cần phải cầu nguyện cho gia đình này, xin THIÊN CHÚA ban ơn hoán cải cho họ. 



Nghe thế, miệng lưỡi con như được tháo cởi. Con bắt đầu kể cho 

người thân nghe về mối liên hệ của con với thiếu nữ diễn ra cách 

khó khăn như thế nào. Lạ lùng thay, cùng lúc ấy con có cảm tưởng 

mình vừa ra khỏi cơn ngủ mê. 

Thật vậy, theo một số lời nhận xét thì bà mẹ của thiếu nữ đã bỏ bùa 

mê cho con. Điều này đúng hay sai, con không biết. Nhưng điều con 

biết thì hình như họ thuộc vào một giáo phái mờ ám thờ ma lạy quỷ. 

Từ đó, y như thể tấm màn che mắt con rơi xuống. Con bắt đầu nhìn 

mỗi lúc một rõ hơn thực tại con đang sống. Lúc ấy là thời gian đúng 

hai tháng trước khi cử hành hôn lễ, đáng lý phải diễn ra vào tháng 7 

năm 2008. 

Với ân huệ trọng đại này, con nhận ra là chính Đức Thánh Cha Gioan 

Phaolô II đã trực tiếp can thiệp vào cuộc đời con. Chính Đức Thánh 

Cha tháo gỡ con thoát khỏi vòng vây ám-hại của người vợ hụt. Đức 

Thánh Cha Gioan Phaolô II quả thật đang ở trên Trời và đang hộ trì 

chúng ta. Đây là dấu hiệu rõ ràng chính Đức Thánh Cha Gioan 

Phaolô II nâng đỡ con. Người đã can thiệp cách kín đáo. Điều này càng tuyệt vời hơn nữa. 

Ký tên. Jean-Claude, Burkina Faso. 

(Thư anh Jean-Claude gởi cho Thỉnh Nguyện Viên án phong Chân Phước của vị tôi tớ Chúa là Đức Thánh 

Cha Gioan Phaolô II). 

... Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh MARIA là Mẹ rất nhân từ, xin hãy nhớ xưa nay chưa từng nghe có người 

nào chạy đến cùng Đức Mẹ xin bàu chữa cứu giúp, mà Đức Mẹ từ bỏ chẳng nhậm lời. Nhân vì sự ấy, 

con lấy lòng trông cậy than van, chạy đến sấp mình xuống dưới chân Đức Mẹ, là Nữ Đồng Trinh trên 

hết các kẻ đồng trinh, xin Đức Mẹ đoái đến con là kẻ tội lỗi. Lạy Mẹ là Mẹ Chúa Cứu Thế, xin chớ bỏ 

lời con kêu xin, một dủ lòng thương mà nhậm lời con cùng. Amen. (Kinh Hãy Nhớ). 

(”TOTUS TUUS”, Magazine de la Postulation pour la Cause de Béatification et Canonisation du Serviteur 

de Dieu Jean Paul II, N.1, Janvier-Février/2009, Année 4, trang 26) 
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