
ĐÂY LÀ NGƯỜI TÔI TRUNG TA NÂNG ĐỠ 

 

 
... Tâm tình ngưỡng mộ và tri ân Đức nguyên Giáo Hoàng Biển-Đức XVI của 

Đức Giám Mục Phụ Tá, Linh Mục và giáo dân thuộc Tổng Giáo Phận Lyon ở 

miền Nam nước Pháp. 

 

Đức Cha Patrick Le Gal: Vị Giáo Hoàng quan tâm trả lời cho từng 

người. 

Đó là khoảng thời gian những năm đầu thập niên 1980. Hồi ấy tôi đang dọn 

luận án tiến sĩ thần học. Vị thầy bảo trợ luận án của tôi bỗng có ý nghĩ 

thoảng qua như gió, đó là, đề tài luận án của tôi rất có thể sẽ được bàn đến 

trong Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới 1985 - và đây là điều đã không 

xảy ra! Chưa hết, thầy còn khuyến khích tôi viết thư cho Đức Hồng Y Joseph 

Ratzinger - lúc bấy giờ là Tổng Trưởng Bộ Giáo Lý Đức Tin - và xin Đức Hồng 

Y hướng dẫn trong việc tìm kiếm tài liệu như thế nào cho công trình nghiên cứu của tôi. Tôi làm như 

lời thầy khuyên nhưng hoàn toàn không nuôi ảo tưởng là thư của tôi sẽ được hồi âm. Tuy nhiên, rất 

nhanh sau đó, trước sự ngỡ ngàng của tôi, thư phúc đáp của Đức Hồng Y đến tay tôi. Một bức thư dài 

viết bằng tay với nét chữ đều đặn. Đức Hồng Y trả lời cặn kẽ những điều tôi muốn biết, tỏ ra thật ưu ái 

đối với tôi và khích lệ tôi trong công trình nghiên cứu. ”Hồng Y thế nào thì Giáo Hoàng thế ấy!” Tôi có 

thể quả quyết như vậy. Có lẽ quý vị không tin phải không? Nhưng sự thật là thế, bởi vì Đức Ái có thể 

làm được tất cả như lời thánh Phaolô tông đồ viết: ”Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng 

tất cả, chịu đựng tất cả. Đức mến không bao giờ mất được” (1Côrintô 13,7-8). 

 

... Cha Eric Jacquinet phụ trách giới trẻ thuộc Ủy Ban Tòa Thánh về Giáo Dân. 

Tôi xác tín rằng Đức Thánh Cha Biển-Đức XVI đã lấy quyết định từ nhiệm sứ vụ Phêrô trong ánh sáng 

của THIÊN CHÚA và vì lợi ích của Giáo Hội. Ngài làm như thế vì công cuộc Rao Giảng Tin Mừng, khi 

cảm thấy mình không còn đủ sức lực để chu toàn sứ vụ ấy. Sự sáng suốt và lòng khiêm tốn của Đức 

Thánh Cha gieo vào lòng tôi niềm ngưỡng mộ sâu xa. Điều này cũng đòi hỏi tất cả chúng ta phải luôn 

luôn sẵn sàng để ra đi. THIÊN CHÚA sẽ tiếp tục làm cho nên mới, chúng ta hãy đặt trọn niềm tin 

tưởng nơi Người! 

 

Đức Thánh Cha đã chỉ đường một cách sắc bén về vấn đề Đức Tin. Đối với ngài, tựu trung các vấn đề 

và các cuộc khủng hoảng đều có một nguyên nhân chung: đó là sự quên lãng THIÊN CHÚA. Đức 

nguyên Giáo Hoàng Biển-Đức XVI là một người cầu nguyện, có thiên tài của tầm mức trí thức cao biết 

nhìn xa trông rộng. Đó cũng là lý do giải thích các bài giảng của ngài luôn luôn giản dị dễ hiểu và 

trong sáng. Vì quan tâm đến giới trẻ, ngài thường đề cập đến vấn đề cấp thiết của nền giáo dục. Ngài 

luôn chú ý đến giới trẻ và đến những nhà giáo dục giới trẻ. 

 

... Ông Jean-Dominique Durand, Chủ Tịch Ngân Quỹ Fourvière và là cố vấn Ủy Ban Tòa 

Thánh về Văn Hóa. 

Đức Biển-Đức XVI đã dọn đường qua các bài phát biểu và các cử điệu của ngài cho phép người ta đoán 

rằng có một ngày nào đó ngài sẽ đi đến quyết định từ nhiệm sứ vụ Phêrô. Trạng thái mệt mỏi mà 

người ta có thể quan sát trong những ngày trước đó có lẽ đã thúc đẩy ngài đi đến quyết định với sự 

sáng suốt. Phản ứng của tôi là niềm kính trọng sâu xa trước một hành động được mọi người chào đón 

như là cử chỉ thật can đảm. Tuy nhiên, một hành động như thế có nguy cơ làm cho người ta hiểu lầm 

rằng, triều đại giáo hoàng cũng giống như bất cứ nghĩa vụ nào khác, có thể ngưng chức vụ. Cần phải 

đo lường mọi hậu quả của nó. 



 

Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã kêu gọi phải can đảm khi khởi đầu triều đại giáo hoàng của người. 

Đức Thánh Cha Biển-Đức XVI đã đích thân thực hiện công trình can đảm này khi sáng suốt đương đầu 

với các vấn đề thuộc lãnh vực nhạy cảm nhất, tế nhị nhất bằng lời lẽ và cử chỉ vô cùng cứng rắn. Đó là 

vấn đề lạm dụng tính dục ngay trong hàng ngũ của Giáo Hội, vấn đề đối thoại liên tôn, sự bách hại các 

tín hữu Kitô tại nhiều nơi trên thế giới và cuộc khủng hoảng tài chánh. Triều đại giáo hoàng của Đức 

Biển-Đức XVI thật cam go đối với một nhà đại trí thức không ưa thích quyền bính, nhưng ngài đã 

đương đầu với các bão tố bằng một hành động vừa khiêm tốn vừa cương quyết khiến ai ai cũng phải 

kính phục và ngưỡng mộ. 

 

... ”Đây là người tôi trung Ta nâng đỡ, là người Ta tuyển chọn và quý mến hết lòng. Ta cho 

thần khí Ta ngự trên nó; nó sẽ làm sáng tỏ công lý trước muôn dân. Nó sẽ không kêu to, 

không nói lớn, không để ai nghe tiếng giữa phố phường. Cây lau bị giập, nó không đành bẻ 

gẫy, tim đèn leo lét, cũng chẳng nỡ tắt đi. Nó sẽ trung thành làm sáng tỏ công lý. Nó không 

yếu hèn, không chịu phục, cho đến khi thiết lập công lý trên địa cầu. Dân các hải đảo xa xăm 

đều mong được nó chỉ bảo” (Isaia 42,1-4). 

 

(”EGLISE A LYON”, La Magazine De L'Actualité Diocésaine, No 03, Mars 2013, trang 27) 
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