
TÂM TÌNH VỚI ĐỨC GIOAN PHAOLÔ II 

 

Ngày 18-5-1998, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II (1978-2005) 

mừng sinh nhật thứ 78. Nhân dịp này, tờ tuần san Công Giáo Ý 

”Gia Đình Kitô” tuyển chọn một số thư độc giả bày tỏ tâm tình với 

Đức Thánh Cha. Xin trích dịch 4 bức thư ngắn. 

 Mở đầu là thư cụ già Renato, quê ở Piacenza, Bắc Ý.     Tâu Đức 

Thánh Cha, trước hết, con xin phép tự giới thiệu. Con năm nay 90 

tuổi, có 6 đứa con trai, 6 đứa con dâu, 15 đứa cháu và 3 đứa chắt. 

Con thật ngưỡng mộ và vô cùng thán phục về các sinh hoạt linh 

động của Đức Thánh Cha. Con không dám trình lên Đức Thánh một lời khuyên, nhưng chỉ đệ lên Đức 

Thánh Cha một ước nguyện. Đó là: khi nào Đức Thánh Cha về Thiên Đàng, xin nhớ giữ trước cho con một 

chỗ, không cần tốt lắm, chỉ tạm tạm thôi, cũng đủ lắm rồi. Con xin đa tạ. Ký tên Renato. 

2/ Bé Martina, quê ở Padova (Bắc Ý) viết: 

Đức Thánh Cha yêu quý. Đức Thánh Cha có biết là trẻ nhỏ thường nằm mơ khi ngủ không? Hẳn Đức 

Thánh Cha cũng từng nằm mơ lúc lên 9 tuổi như con phải không? Con hy vọng rằng Đức Thánh Cha sẽ 

không bao giờ chết, vì Đức Thánh Cha tốt lành quá. Đức Thánh Cha yêu thương hết mọi người, kể cả 

những người Đức Thánh Cha không quen biết. Rồi Đức Thánh Cha đi thăm những nước thật xa xôi và 

hôn đất mỗi khi từ trên máy bay bước xuống. Con cầu nguyện để máy bay chở Đức Thánh Cha không 

bao giờ bị rớt. Đức Thánh Cha biết không, cứ mỗi lần nghe tiếng máy bay trực thăng kêu ầm ầm trên 

trời, con liền ngẩng đầu lên nhìn và tự hỏi: ”Phải chăng đây là máy bay Đức Thánh Cha đang đáp xuống 

vườn nhà mình?” Đôi lúc, thay vì cầu nguyện con lại lo ra nghĩ đến những điều con ưa thích. Và khi chạy 

chơi với đôi cánh tay giang rộng, con có cảm tưởng là mình đang đuổi theo hạnh phúc. Còn Đức Thánh 

Cha, thưa Đức Thánh Cha yêu quý, sao lúc nào Đức Thánh Cha cũng buồn vậy? Bây giờ, con cầu nguyện 

để Đức Thánh Cha không bị bệnh nữa. Con thương Đức Thánh Cha nhiều lắm. Ký tên: Martina. 

3/ Bé Leopoldo, quê ở Pontelagoscuro, viết: 

Thưa Đức Thánh Cha yêu dấu. Giờ đây, khi nhìn thấy Đức Thánh Cha với tuổi đời chồng chất con càng 

thương mến Đức Thánh Cha nhiều hơn, vì con nhớ đến Ông Nội Giulio của con. Con ước ao chớ gì Đức 

Thánh Cha có được một đứa cháu trai luôn ở bên cạnh, để giúp đỡ mỗi sáng: khi Đức Thánh Cha thức 

dậy, ra khỏi giường và cạo râu. Một đứa cháu luôn quan tâm săn sóc mỗi khi Đức Thánh Cha mệt nhọc .. 

lắng nghe Đức Thánh Cha kể lại những kỷ niệm thời thơ ấu .. rồi dọn bàn ăn và cùng ngồi dùng bữa với 

Đức Thánh Cha .. Con nghĩ rằng Đức Thánh Cha bị thiếu những điều an ủi này và con lấy làm tiếc vì thấy 

Đức Thánh Cha cô đơn. Nhưng cô đơn có thể đánh bại bởi cầu nguyện. Đúng thế! Nội con thường lần 

hạt Mân Côi liên miên và giống như Đức Thánh Cha, Nội con có lòng đặc biệt kính mến Đức Mẹ MARIA. 

Con xin kính chào Đức Thánh Cha. Con yêu mến Đức Thánh Cha như con yêu mến ông Nội con vậy. Con 

của Đức Thánh Cha. Ký tên Leopoldo. 



4/ Bà Anna, quê ở Pisa (Bắc Ý) viết: 

Thưa Đức Thánh Cha kính yêu. Con là Mẹ của một nữ đan sĩ Kín dòng Đaminh. Nhưng ái nữ con không 

còn nữa, vì đã được Chúa gọi về Trời vào năm mới 36 tuổi. Trước khi chết, con của con đã viết cho Song 

Thân một lời cầu nguyện mà con xin phép gởi đến Đức Thánh Cha, để Đức Thánh Cha biết con gái chúng 

con đáng yêu chừng nào. Ký tên Anna. 

Lời cầu cho Cha Mẹ: ”Con xin cám ơn Chúa”. 

Con xin cám ơn Chúa đã ban Cha Mẹ con cho con. 

Con xin cám ơn Chúa vì Ba con, vì sự quân bình, tính hiền dịu và lòng nhân ái của người. 

Con xin cám ơn Chúa vì Ba con đã dạy con biết sống ngay thật không bao giờ to tiếng, nhưng hiến trọn 

đời sống cho gia đình, cho việc làm và cho xã hội. 

Con xin cám ơn Chúa vì Ba con là một người cha đích thật một người công chính và là người đại lượng 

bao dung. 

Con xin cám ơn Đức Chúa GIÊSU KITÔ vì tiếng ”thưa vâng” của Ba con, qua hai hàng lệ, khi con xin phép 

người được theo Chúa. 

Con xin cám ơn Chúa vì Ba con hiểu rằng tình yêu con dành cho Chúa mạnh hơn tất cả. 

Con xin cám ơn Chúa vì Má con, với tính tình cương trực và mãi mãi trẻ trung. 

Con xin cám ơn Chúa vì Má đã dạy con đức tính tế nhị và dịu hiền, biết yêu thương súc vật, hoa cỏ, chim 

trời và vạn vật thiên nhiên. 

Con xin cám ơn Đức Chúa GIÊSU vì TẤT CẢ, TẤT CẢ, 

Xin Chúa phù hộ, chúc lành và chăm sóc Cha Mẹ con. AMEN. 

Ký tên. Nữ tu Maria Chiara. 

... ”Ta là Khôn Ngoan, ta làm bạn cùng mưu trí, ta biết đường suy tính đắn đo. Kính sợ THIÊN CHÚA là 

gớm ghét điều dữ. Thói kiêu căng ngạo mạn và lối sống bất lương cũng như những lời gian manh, tráo 

trở, đó là những điều ta chê ghét. Ta nắm mưu lược và thành công, ta có thể hiểu biết và sức mạnh. 

Chính nhờ ta, mà vua chúa biết cầm quyền trị nước, các thủ lãnh có những phán quyết công bình. 

Cũng nhờ ta, hàng lãnh đạo biết cách điều khiển, giới cầm quyền biết xét xử công minh. Kẻ yêu ta sẽ 

được ta yêu lại, người tìm ta ắt sẽ gặp ta. Bên cạnh ta là giàu sang, danh giá, là phú quý bền lâu và 

thịnh vượng. Trái trăng ta cho hưởng quý hơn cả vàng ròng, hoa lợi ta tặng ban tốt hơn bạc nguyên 

chất. Ta bước đi trên lối công bình, đi giữa nẻo công minh chính trực, để làm giàu cho những kẻ yêu 

ta, khiến kho tàng của họ thêm phong phú” (Sách Châm Ngôn 8,12-21).                                                                      

(”Caro Papa”, Famiglia Cristiana, Ottobre 1998, trang 3-5/182-183) 

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt 


