
TRINH NỮ YÊU MẾN THÁNH Ý THIÊN CHÚA 

 

Đêm 17 rạng ngày 18-3-1975. Nơi Bệnh Viện thành phố 

Torino (Bắc Ý), Grazia Genga - thiếu nữ 17 tuổi - thì thầm 

với thân mẫu đang canh bên giường bệnh: 

- Con muốn nói chuyện với Cha Luca. Con biết đã quá khuya, 

nhưng xin Mẹ làm ơn mời Cha đến cho con gặp! 

Chính Cha Luca kể lại cuộc gặp gỡ như sau. 

Vị tu sĩ cùng dòng khi chuyển ”sứ điệp điện thoại” đến cho 

tôi, nói thêm: 

- Nếu ở vào địa vị anh, tôi không đi. Anh nên biết người đau 

ốm hay đòi hỏi bất thường và quá đáng. Tốt hơn đợi đến 

sáng mai hẳn đi! 

Nghe bạn nói thế, tôi vào giường ngủ lại. Nhưng chỉ vài phút 

sau, tôi tức tốc chỗi dậy và đi đến nhà thương. Lúc đó quá 3 

giờ khuya. Tôi biết Grazia đau nặng, nhưng không hề nghĩ 

giờ cuối cùng đã điểm! Khi thấy tôi bước vào phòng bệnh, Grazia mừng rỡ nói: 

 

- Chúa ơi, Cha phải mất quá nhiều giờ mới tới đây! Con rất cần Cha giúp đỡ. Cha biết không, con phải đổi 

chỗ ở. Con phải về nhà con! Cha hiểu ý con phải không? 

Tôi gật đầu trả lời: 

- Có, Cha hiểu! 

Tôi lặng lẽ ngồi xuống và nghe Grazia xưng thú mọi tội lần cuối, hay đúng hơn, nghe lời Grazia bày tỏ 

tình yêu đối với Đức Chúa GIÊSU, xen kẽ nỗi niềm hối hận, vì đã sơ sót không yêu mến Đức Chúa GIÊSU 

nhiều hơn thế nữa! 

Một ít lâu sau đó, Grazia êm ái ra đi, trở về Nhà Cha và cũng là nhà cô! Grazia Genga hưởng dương 17 

tuổi, và sau một năm trời lâm trọng bệnh. 

Grazia Genga sinh vào tháng 11 năm 1958, tại Stratte, tỉnh Taranto (Nam Ý). Năm lên 10 tuổi, Grazia 

theo Cha Mẹ và 3 anh chị em khác di chuyển về sống tại Torino (Bắc Ý). Nơi đây, gia đình Genga 6 người 

sống chen chúc trong căn nhà chật chội ở ngoại ô thành phố. Điều này khiến cô thiếu nữ Grazia luôn mơ 

tưởng căn nhà có vườn rộng bao quanh, giữa cánh đồng thơm mùi lúa mì và hoa cỏ .. 



Mãn bậc trung học đệ nhất cấp, Grazia hăng hái bước vào bậc 

đệ nhị cấp. Thời gian này, cô gái ghi danh vào nhóm trẻ ”Cùng 

Nhau Tiến Bước”. Khoảng 20 thanh niên thiếu nữ - dưới sự 

hướng dẫn hiền hòa bao dung của vị Linh Mục Tuyên Úy - 

cùng nhau tiến bước trong sự tìm kiếm Tình Yêu và sống Phúc 

Âm giữa lòng khu vực ngoại ô thành phố, đầy dẫy khó khăn và 

đói khổ. 

Đây là thời kz Grazia bước vào tuổi dậy-thì, với trái tim rộng 

mở, đầy tràn tình yêu và tìm kiếm yêu thương. Căn nhà quá 

bé nhỏ và ngột-ngạt đối với một thiếu nữ yêu đời và yêu thích 

tự do như Grazia Genga. 

Năm 1973 - Grazia bước vào tuổi 15 và là 2 năm trước khi lìa 

trần - Grazia bắt đầu ký thác tâm tình dạt dào yêu thương trên 

những trang nhật ký mà Grazia âu yếm gọi nó bằng tên hài hước ”Pallino”. Từ đây, Grazia nói chuyện với 

Pallino - người bạn tưởng tượng - và kể cho Pallino tất cả chi tiết xảy ra trong cuộc sống thường nhật: 

nơi gia đình, ngoài lớp học và giữa các bạn đồng lứa tuổi trong nhóm chia sẻ Phúc Âm ”Cùng Nhau Tiến 

Bước”. 

Như bao thiếu nữ cùng lứa tuổi, Grazia cũng để ý và cảm thấy lòng mình rung động khi gặp gỡ và tiếp 

xúc với các bạn trai hào hùng và dễ mến, những bạn trai ngay thẳng và chân thật .. 

Nhưng tuổi vàng mộng mơ của Grazia không kéo dài lâu. Giữa năm 1974, Grazia cảm thấy bị đau nhức 

nơi bả vai. Tưởng rằng chỉ là cơn đau thoảng qua, nào ngờ nó trở thành dai dẳng và thường xuyên. 

Grazia phải ra vào bệnh viện khám nghiệm. Cô gáiviết trong nhật ký: 

- Lạy Chúa, con muốn cầu nguyện cho con. Hôm nay con đi khám bác sĩ và sẽ nghe bác sĩ loan báo về số 

phận của con. Có thể đây là bước đầu đi vào giai đoạn cuối hay là bước đầu của giai đoạn đầu. Thôi, con 

không muốn biết. Con chỉ muốn xin Chúa giúp con chấp nhận đau khổ! 

Về phần bác sĩ và người thân, không ai dám nói sự thật với Grazia. Họ không dám loan báo cô thiếu nữ 

mắc chứng nan y và cuộc sống gặp hiểm nguy. Mọi người chỉ nói: 

- Phải mổ mới mong chữa lành bả vai! 

Grazia lại ghi trong nhật ký: 

- Lạy Chúa, xin Chúa hãy ở bên con. Chúa biết không, con mệt nhiều lắm đó! Đêm nay con không ngủ 

được vì quá đau nhức .. Bây giờ con ý thức rõ ràng rằng: Điều quan trọng không phải sống lâu dài, nhưng 

sống thánh thiện, mặc cho cuộc sống có ngắn ngủi. 

Và đúng như Grazia viết: Điều quan trọng không phải sống lâu, nhưng sống thánh thiện. Bởi vì, chỉ vỏn 

vẹn 17 năm, nhưng Grazia Genga hiểu rõ và hiểu đúng, hiểu thế nào là Sống Vì Tình Yêu: 



- Yêu mến THIÊN CHÚA và yêu thương người khác. 

... ”Hỡi bạn tình của lòng anh, anh ví nàng như con tuấn mã 

ngậm dây cương xa giá Pharaô. Giữa đôi khuyên, má nàng xinh 

đẹp quá, cổ nàng đeo chuỗi ngọc. Khuyên vàng điểm hạt bạc 

long lanh, các anh đây sẽ làm sẵn cho nàng .. Nàng đẹp quá, bạn 

tình ơi, đẹp quá! Đôi mắt nàng là một cặp bồ câu .. Em là đóa 

thủy tiên của Sarôn đồng bằng, là bông huệ thắm hồng trong 

thung lũng. Bạn tình tôi giữa đoàn thiếu nữ có khác gì cánh huệ 

giữa bụi gai” (Sách Diễm Ca 1,9-11/15 + 2,1-2). 

(Teresio Bosco, ”GRAZIA-NANCY-ANNA”, Editrice Elle Di Ci, 1985). 

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt 

 

 

 

 


