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... Thảm cảnh câu chuyện chúng con diễn ra vào năm 2006. Năm 

ấy hiền thê con mang thai và đi khám thai. Kết quả cuộc siêu-âm 

cho biết bào thai có dấu hiệu không lành trên cơ thể. Đây là dấu 

hiệu của chứng bệnh tàn tật rất họa hiếm mới được y khoa 

khám phá ra những năm gần đây. Những dấu hiệu trên cơ thể 

này sẽ đưa đến một chứng bệnh tàn tật tâm trí vô cùng nghiêm 

trọng. 

Khỏi cần phải trình bày dài dòng, mọi người cũng đoán được rằng, 

khám phá bất ngờ này gieo vào lòng chúng con một nỗi buồn 

mênh mông vô tả. Lý do là vì đây là đứa con đầu tiên và có lẽ cũng 

sẽ là đứa con duy nhất mà chúng con có thể có được. Nỗi âu-sầu 

lớn lao đến độ chúng con nghĩ đến chuyện sẽ thực hiện cuộc phá 

thai ở nước ngoài. 

Thế nhưng, mọi sự thay đổi hết khi hiền thê con quyết định tiếp tục mang thai cho đến ngày khai hoa nở 

nhụy. Trước thái độ vô cùng can đảm của vợ hiền, con cảm thấy ngỡ ngàng và kinh ngạc. Nhưng con 

hoàn toàn tôn trọng quyết định của nàng. 

Trước đó, chúng con đã chọn tên cho đứa con trai sắp chào đời là Marco hay Luca. Nhưng kể từ sau khi 

bác sĩ khám phá ra dấu hiệu không lành trên cơ thể của đứa con trai yêu dấu, thì hiền thê con, hiền muội 

nàng và thân mẫu nàng, mỗi người thường nằm mơ trông thấy nhiều vị thánh hoặc nhiều nhân vật quan 

trọng khác nhau của lịch sử Kitô Giáo. Tất cả đều khuyến khích an tâm, đừng quá lo lắng cho tương lai 

đứa bé sắp chào đời. 

Nhưng giấc mơ đặc biệt an ủi và khuyến khích nhất là hình ảnh Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II tươi cười 

xuất hiện. Người bảo đảm mọi an toàn cho cuộc sống đứa bé. 

Thế là từ đó chúng con quyết định chọn tên cho bé trai là Carlo-Maria với chủ ý ghi nhớ và tri ân Đức 

Thánh Cha Gioan Phaolô II. Chúng con bỏ rơi hai tên đã chọn trước. 

Các bác sĩ đồng loạt tỏ ra bi quan về tình trạng sức khoẻ của bào thai, khiến cho niềm hy vọng của chúng 

con về đứa bé đôi lúc cũng chao-đảo mong manh, nhỏ như sợi tơ sợi tóc! Thêm vào đó con trai chúng 

con phải gánh chịu đến bốn lần chữa trị, hai lần lúc còn trong bụng mẹ và hai lần sau khi đã chào đời. Đó 

là chưa kể đến không biết bao nhiêu là chữa trị khác hành hạ trên thân xác non nớt bé xíu của một hài 

nhi hai tháng tuổi! Với tâm lòng của bậc làm cha làm mẹ, chúng con đau đớn biết là chừng nào. 

Nhưng rồi mọi cực hình đã qua đi hết. Giờ đây con chúng con là bé trai gần tròn 2 tuổi. Bé vui vẻ, nghịch 

ngợm, liến thoắng, thích nói thích cười và chúng con bắt đầu gởi bé đến Nhà giữ trẻ. Các cô giáo của bé 

không hay biết gì về chuyện trước đó nên cũng không hề trông thấy có gì bất thường nơi bé. Phần bé 



Carlo-Maria, mỗi ngày trôi qua, bé mang lại cho vợ chồng con vạn niềm 

vui và nghìn cái bất ngờ! Thật là tuyệt vời! 

Đối với con, đây là một phép lạ. Phép lạ xảy ra nhờ hiền thê con cương 

quyết mang thai đến cùng, mặc cho bao đe dọa khủng khiếp. Phép lạ 

minh chứng chính THIÊN CHÚA mới là chủ tể cuộc sống còn y khoa loài 

người thật hạn hẹp và bất toàn biết bao! Máy móc dầu có tinh tế bén 

nhạy đến đâu đi nữa, cũng không thể nào xác định cuộc sống cho một 

đứa bé. Y khoa tân tiến và cái kiêu căng của con người phải đầu hàng 

trước sức sinh động của một trẻ thơ. 

Ký tên: Francesco 

Trên đây là lá thư gởi cho Văn Phòng phụ trách án phong chân phước cho tôi tớ Chúa là Đức Thánh Cha 

Gioan Phaolô, Vị Giáo Hoàng của Sự Sống. 

... ”Lạy THIÊN CHÚA là sức mạnh, là thành lũy của con, là nơi con ẩn náu trong ngày khốn quẫn, từ 

khắp cùng cõi đất, các dân tộc sẽ đến với Ngài. Chúng sẽ nói: Cha ông chúng tôi đã chỉ được thừa 

hưởng sự dối trá, cùng những điều hão huyền vô tích sự. Người phàm có thể tạo thần minh cho mình 

chăng? Nhưng các thần đó đâu phải là thần! Vì thế, này đây Ta sắp sửa cho chúng biết, lần này Ta sẽ 

cho chúng biết được bàn tay oai hùng và dũng lực của Ta, và chúng sẽ biết danh Ta là THIÊN CHÚA” 

(Giêrêmia 16,19-21). 

(”TOTUS TUUS”, Mensile di Postulazione della Causa di Beatificazione e Canonizzazione del Servo di Dio 

Giovanni Paolo II, N.11-12 - Novembre Dicembre 2008, Anno 3, trang 20-21) 
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