
TRI ÂN ĐỨC GIOAN PHAOLO II, VỊ GIÁO HOÀNG CỦA SỰ SỐNG 

 

Ngày 13-5-2007 Tổng Giáo Phận thủ đô Roma kết thúc Án 

phong Chân phước và Hiển thánh cho vị tôi tớ Chúa Đức 

Thánh Cha Gioan Phaolo II (1978-2005). Chỉ vỏn vẹn 2 năm 

(2005-2007) Văn Phòng Tổng Giáo Phận đã nhận được vô số .. 

vô số các lá thư tri ân từ khắp nơi trên thế giới gởi về. Điều 

đáng nói là phần lớn các bức thư này là các chứng từ tri ân về 

hồng ân sự sống nhận được nhờ lời chuyển cầu của vị tôi tớ 

Chúa được mệnh danh ”Vị Giáo Hoàng của Sự Sống”. 

Xin trích dịch lá thư được giới thiệu dưới tựa đề ”Cha yêu các 

con nhiều”. 

... Câu chuyện của chúng con là một câu chuyện ”quốc tế” khởi 

đầu cách đây 10 năm. Con tên Jocelyne, nữ sinh viên người 

Pháp. Con đến học tại Wolverhampton bên Anh quốc trong 

khuôn khổ ”trao đổi kiến thức đại học” theo chương trình 

ERASMUS. Nơi đây con gặp Antonio - sinh viên Ý - người sẽ trở 

thành hiền phu của con sau này. 

Antonio và con đến từ hai môi trường gần như hoàn toàn khác biệt. Chàng sinh trưởng và lớn lên tại 

một đất nước vẫn còn ghi đậm ảnh hưởng của Giáo Hội Công Giáo. Trong khi con chào đời và sống trong 

môi trường của một nước Pháp tục hóa. Thế nhưng, dầu được giáo dục trong khung cảnh tục hóa như 

vậy, tâm hồn con vẫn bị lôi cuốn bởi Giáo Hội. Giáo Hội Công Giáo đối với con như hình ảnh của một lý 

tưởng sống. 

Thời gian trôi qua, con trở về Pháp rồi chuyển sang sống tại Ý. Nơi đây Antonio và con chính thức kết 

hôn - sau 5 năm đính hôn - tại nhà thờ theo phép Đạo Công Giáo. Nơi chúng con ở cách xa thủ đô Roma, 

vì thế con bỗng tha thiết mong ước làm một chuyến đi về Roma để được trông thấy Đức Thánh Cha 

Gioan Phaolo II. 

Tháng 10 năm 2002 - trong lúc chúng con dự tính xây dựng gia đình và có con cái - thì ước muốn đi 

Roma lại trở nên mãnh liệt hơn. Đây cũng là thời gian diễn ra lễ tôn phong hiển thánh Cha Josemaria 

Escrivà de Balaguer (1902-1975). Thánh Lễ cử hành vào Chúa Nhật 2-10-2002. Thủ đô Roma tràn ngập 

tín hữu hành hương tuốn về dự lễ tôn phong hiển thánh. Chuyện không may là khi về đến Roma con lại 

ngã bệnh. Vì thế con chỉ được nhìn thấy Đức Thánh Cha Gioan Phaolo II qua màn ảnh truyền hình nơi 

khách sạn. Cả hai vợ chồng con tuyệt vọng biết là chừng nào và cùng nhau thề quyết sẽ trở lại Roma vào 

lần khác để nhìn tận mắt Đức Thánh Cha Gioan Phaolo II. 

Sau khi thành hôn, niềm ao ước trông thấy một đứa con chào đời nơi mái ấm gia đình con, bắt đầu gặp 

trở ngại. Người ta thông báo có lẽ con bị son sẻ, ngoại trừ chọn giải pháp thụ thai nhân tạo. Chỉ với giải 



pháp này mới mong có được con cái. Thế nhưng chồng con không đồng ý với giải pháp. Chàng là tín hữu 

Công Giáo chân chính. Dầu vậy chúng con cũng quyết định xin một cuộc hẹn nơi nhà thương để hiểu rõ 

hơn về vấn đề thụ thai nhân tạo. Ngày hẹn ấn định: 5-2-2004. Chúng con bỗng cảm thấy nhu cầu cấp 

thiết phải thực hiện cho bằng được một chuyến đi Roma. 

Chúng con đến Roma đúng vào Chúa Nhật 25-1-2004. Thật là ngày đẹp nhất và cảm động nhất của 

chúng con. Ngày hôm ấy Đức Thánh Cha Gioan Phaolo II nói với giới trẻ chúng con: 

- Cha yêu các con nhiều lắm, nhiều lắm! 

Câu nói và cung giọng mạnh mẽ của Đức Thánh Cha Gioan Phaolo II như khắc ghi vào lòng và vào tâm trí 

chúng con. Chúng con cảm động đến khóc ròng. Đây là biến cố làm thay đổi toàn diện cuộc sống! 

Chúng con trở về nhà và rồi cũng đến 5-2-2004, cái ngày hẹn nơi nhà thương! Chúng con đến nhà 

thương Padova (Bắc Ý) để nghe bác sĩ tuyên án về hiện trạng của con. Và điều lo sợ nhất đã xảy ra. Bác sĩ 

cho biết là con không thể nào mang thai vì nhiều lý do. Hy vọng cuối cùng để có con là thụ thai nhân tạo! 

Lời tuyên bố gieo vào lòng con một nỗi buồn mênh mông. Trong khi đó chồng con vẫn giữ nguyên tia 

sáng hy vọng. Chàng an ủi con: 

- Bác sĩ cũng có giới hạn và cũng có thể lầm lẫm! Đâu phải bác sĩ là người quyết định trao ban hồng ân sự 

sống! 

Và đúng như lời chồng con nói. Các bác sĩ đã lầm! Họ không trông thấy một mầm sống bé-tí-teo đang 

lớn lên trong dạ con. Ngày 19-2-2004 sau bao lo âu và chờ đợi - giữa hy vọng và thất vọng - con quyết 

định làm cuộc thử nghiệm có mang thai hay không. Và kết quả thật bất ngờ cũng như là niềm vui to lớn. 

Con mang thai thật! Một mầm sống đang lớn lên trong dạ con. 

Đứa bé chào đời ngày 29-10-2004. Ngày 22-1-2005 chúng con xin rửa tội và đặt tên cho bé là Marco 

Giovanni Paolo. Chúng con vô cùng tri ân Đức Thánh Cha Gioan Phaolo II về hồng ân sự sống ngài dành 

cho vợ chồng con. 

Ký tên: Jocelyne, Antonio và Marco. 

... ”Trong trí tôi nảy ra chín điều, mà lòng tôi cho là hạnh phúc. Và điều thứ mười, tôi cũng sẽ nói ra: 

Đó là người tìm được niềm vui nơi con cái. Phúc thay kẻ được chung sống với người vợ thông minh, 

kẻ không lỗi lầm trong lời ăn tiếng nói và kẻ không phải làm tôi người chẳng xứng với mình. Phúc thay 

kẻ biết xử sự khôn khéo, kẻ nói mà người ta lắng tai nghe. Người tìm được khôn ngoan cao cả biết 

chừng nào nhưng vẫn chưa bằng người kính sợ THIÊN CHÚA. Lòng kính sợ THIÊN CHÚA thì vượt trên 

tất cả, ai sánh được với kẻ biết kính sợ THIÊN CHÚA?” (Sách Huấn ca 25,7-11). 

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

Giovanni Paolo II, N.4 - Aprile 2008, Anno 3, trang 23) 

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt 

 


