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Xin trích dịch lá thư ông Paolo - tín hữu Công Giáo Ý - gởi cho Vị 

Thỉnh Nguyện Viên án phong Chân Phước cho vị tôi tớ Chúa là Đức 

Thánh Cha Gioan Phaolô II. Lá thư được giới thiệu với tựa đề: ”Hạt 

giống tân tòng Takumi Hirasawa đã nẩy mầm”. 

Kính thưa Đức Ông Slawomir Oder 

Con viết thư này để trình bày cho Đức Ông rõ về chứng tá Đức Tin 

Công Giáo vững mạnh của bạn con - ông Takumi Hirasawa - một tín 

hữu tân tòng người Nhật. Bạn con được rửa tội vào Đêm Vọng Lễ Phục 

Sinh năm 1984, từ tay vị tôi tớ Chúa là Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II 

(1978-2005). 

Sáng thứ ba 2-12-2008 vừa khi bệnh viện cho biết cuộc khảo nghiệm sức khoẻ chứng tỏ bệnh ung thư 

đang ở vào giai đoạn cuối và chỉ có thể sống sót tối đa trong vòng 6 tháng, ông Takumi Hirasawa bạn con 

đã điện thoại ngay nói chuyện với chúng con. Ông cho biết sẽ dùng trọn sức lực và thời gian còn lại để 

chiến đấu với bệnh ung thư, nhưng chiến đấu trong nhẫn nhục, thanh thản và an bình.  

Những ngày tiếp theo đó bạn con còn bày tỏ ước ao gặp một Linh Mục Công Giáo. Đây là chuyện hơi khó 

thực hiện, xét vì con số tín hữu Công Giáo Nhật quá ít ỏi, nên số Linh Mục cũng thật hiếm hoi. Bạn con 

cho biết mỗi ngày bạn con đều lần hạt Mân Côi với tràng chuỗi do Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II trao 

tặng vào ngày bạn con lãnh bí tích Rửa Tội trong đền thờ thánh Phêrô ở thủ đô Roma. 

Biết rõ nguyện ước của bạn hiền muốn gặp Linh Mục Công Giáo, con tìm cách liên lạc với một vị thừa sai 

người Ý đang sống tại Nhật Bản. Đó là vị Linh Mục dòng Cát-Minh truyền giáo tại Nhật từ 56 năm nay. 

Một thời gian ngắn sau đó, khi hay tin sức khoẻ bạn Takumi Hirasawa đang đến hồi trầm trọng, con vội 

vã lấy mấy bay đi Nhật Bản. Con đến gặp bạn tại Tatsuno, một thành phố nhỏ nơi bạn con dạy học và 

đang nằm bệnh viện. Tatsuno cách thủ đô Tokyo khoảng 200 cây số. 

Vừa đặt chân lên thủ đô Tokyo con liên lạc ngay với vị Linh Mục thừa sai lão thành người Ý. Và cả hai 

chúng con cùng đến thành phố Tatsuno. Khi chúng con đến nơi thì bạn con đã lên cơn hấp hối nhưng 

vẫn còn tỉnh táo, mặc dầu tiếng nói thật yếu ớt. Bạn Takumi Hirasawa được may mắn xưng tội rồi rước 

Mình Thánh Đức Chúa GIÊSU và lãnh bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân. 

Trong những ngày cuối cùng được trải qua với bạn hiền quả là những ngày đáng ghi nhớ. Mặc dầu đã bị 

chứng ung thư hoàn toàn tàn phá, bạn con luôn tỏ ra thanh thản. Bạn con ưu ái cám ơn từng điều bạn 

nhận được và ao ước ra đi trong tâm tình của một tín hữu Công Giáo. Thái độ điềm tĩnh của bạn hiền 

gây ngạc nhiên và lôi cuốn sự chú ý của mọi người. Một hôm một đồng nghiệp - không Công Giáo - nói 

với bạn con: 



- Anh quả thật là một tín hữu Công GIáo, vì chưng, đối với người Nhật chúng ta, thì không thể nào sống 

thanh thản với một chứng thư quái ác như thế! 

Một ngày, hiền thê của bạn con vừa khóc vừa nói với con: 

- Em không có can đảm hỏi chồng em cho biết anh ấy muốn được an táng theo nghi thức nào?! 

Con liền trấn an vợ bạn là chính con sẽ đề cập điều ấy với Takumi Hirasawa. Rồi cả hai chúng con cùng 

bước vào phòng của Takumi Hirasawa. 

Trước mặt vợ bạn - là Yoko - con xin Takumi cho biết ước nguyện được cử hành lễ an táng theo nghi 

thức nào. Bằng một giọng nhẹ nhàng và yếu ớt, bạn con vắn tắt trả lời: 

- Công Giáo! 

Vợ bạn con hỏi lại thì bạn con cũng xác định rõ ràng lần nữa: 

- Công Giáo! 

Nghe vậy, Yoko quả quyết với con là nàng sẽ làm mọi sự để thi hành ước nguyện của hiền phu, mặc cho 

mọi chống đối sẽ xảy ra trong gia tộc. 

Lễ an táng của Takumi Hirasawa đã diễn ra tại quê sinh của bạn con, cách xa thành phố Tatsuno khoảng 

500 cây số. Thánh Lễ an táng được đồng tế với sự hiện diện của các Linh Mục dòng Cát-Minh đến từ thủ 

đô Tokyo. Cha Sở giáo xứ của bạn con đã chu đáo chuẩn bị mọi nghi thức và Ca Đoàn của giáo xứ phụ 

trách phần Thánh Ca. Ngôi thánh đường Công Giáo chật ních các người đến tham dự. 

Ông hiệu trưởng cùng với các giáo sư nơi trường bạn con dạy học cũng có mặt cùng với các học sinh của 

Takumi Hirasawa. Chính các học trò của bạn con trình diễn một bài hát. Mọi người chăm chú theo dõi 

Thánh Lễ an táng theo nghi thức Công Giáo. Đây là lần đầu tiên những người Nhật không Công Giáo 

được dịp tiếp xúc với một nghi lễ Công Giáo. 

Hạt giống được gieo vào lòng đất Nhật Bản với bí tích Rửa Tội của bạn con là Takumi Hirasawa đang bắt 

đầu nẩy mầm. 

... ”THIÊN CHÚA yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Ngài thì khỏi phải chết, 

nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, THIÊN CHÚA sai Con của Ngài đến thế gian, không phải để lên 

án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Ngài mà được cứu độ. Ai tin vào Con của Ngài, thì 

không bị lên án; nhưng kẻ không tin thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con Một THIÊN 

CHÚA. Và đây là bản án: Ánh Sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn Ánh Sáng, 

vì các việc họ làm đều xấu xa. Quả thật, ai làm điều ác, thì ghét Ánh Sáng và không đến cùng Ánh Sáng, 

để các việc họ làm khỏi bị chê trách. Nhưng kẻ sống theo Sự Thật, thì đến cùng Ánh Sáng, để thiên hạ 

thấy rõ: các việc của người ấy đã được thực hiện trong THIÊN CHÚA” (Gioan 3,16-21). 

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

de Dieu Jean Paul II, N.4, Juillet-Aout/2009, Année IV, trang 28)               Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt 


