
ĐỨC BIỂN-ĐỨC XVI, VỊ GIÁO HOÀNG SAY MÊ CHÂN LÝ 

 

Đức Thánh Cha Biển-Đức XVI viếng thăm mục vụ Bồ-Đào-Nha 4 

ngày từ 11 đến 14 tháng 5 năm 2010. Cao điểm chuyến viếng 

thăm diễn ra tại làng Fatima nơi có Nhà Nguyện Đức Mẹ Hiện Ra 

và Đền Thánh Đức Mẹ Fatima. Nhân dịp này, nhật báo ”Quan Sát 

Viên Roma” trích đăng một chương của cuốn ”Bí Mật cuối cùng 

của Fatima”. Trong chương này, Đức Hồng Y Tarcisio Bertone - 

Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh - nêu cao chứng tá của Đức Thánh 

Cha Biển-Đức XVI như một vị Giáo Hoàng Say Mê Chân Lý. 

Chỉ ai nhìn thấy tôn nhan THIÊN CHÚA phản chiếu trong khuôn 

mặt con người mới có thể nhận ra nơi tha nhân là ”người anh chị 

em với trọn nhân phẩm, không phải như phương tiện mà là cùng 

đích, không phải như đối-thủ hay kẻ-thù mà là một người khác với 

mình”. Đó là sức mạnh của Đức Thánh Cha Biển-Đức XVI, người 

hằng đặt trọn giáo huấn thần học của mình trong việc ”phục vụ 

những người đơn sơ và những kẻ khiêm tốn”. 

Thời gian Đức Hồng Y Joseph Ratzinger làm Tổng Trưởng Bộ Giáo Lý Đức Tin (1981-2005) thì Đức Cha 

Tarcisio Bertone làm Tổng Thư Ký trong vòng 7 năm (1995-2002). Ngày 15-9-2006 Đức Hồng Y Tarcisio 

Bertone được Đức Thánh Cha Biển Đức XVI chỉ định làm Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh. Với tất cả những dữ 

kiện đó, hơn ai hết, Đức Hồng Y Tarcisio Bertone là người có thể giới thiệu khuôn mặt đúng đắn và trung 

thực nhất của Đức Thánh Cha Biển-Đức XVI. Xin nhường lời cho Đức Hồng Y Tarcisio Bertone. 

Làm việc nhiều năm bên cạnh Đức Thánh Cha đối với tôi là một cơ may, một ưu-đãi thật lớn. Tôi từng 

kinh nghiệm ngài là một con người rất say mê Chân Lý, yêu thích Mỹ Thuật và có khả năng vượt mức 

trong việc chú ý, quan tâm đến nhân loại. Ngài còn là một con người đối thoại và lắng nghe. Ngài tỏ ra 

hết sức tự nhiên và thoải mái với bất cứ người nào ngài có dịp gặp gỡ tiếp xúc. Nơi ngài tỏa ra một chiều 

kích vui tươi rất dễ lan truyền, một niềm vui được xây dựng trên lòng tin cậy và niềm hy vọng. Đức 

Thánh Cha Biển-Đức XVI là một con người làm việc không biết mỏi mệt. Khi còn làm Tổng Trưởng Bộ 

Giáo Lý Đức Tin, ngài quan sát thật kỹ mọi biến cố và mọi tài liệu. Ngài chuẩn bị, soạn thảo hết sức chu 

đáo không biết bao nhiêu tài liệu liên quan đến đạo lý và thần học. Trong số các tài liệu này có thể kể ra 

”Cuốn Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo” hoàn tất vào năm 1992 và ”Cuốn Toát Yếu Giáo Lý Hội Thánh Công 

Giáo” xuất bản vào năm 2005. Đây là hai tài liệu vô cùng hữu dụng cho sứ mệnh Rao Giảng Tin Mừng và 

trình bày giáo huấn của Giáo Hội Công Giáo. 

Từ sau khi ngài được bầu làm Chủ Chăn Giáo Hội Hoàn Vũ tôi có dịp quan sát thật gần rằng Đức Thánh 

Cha vẫn giữ nguyên và tiếp tục duy trì các tiết nhịp làm việc và sinh hoạt đều đặn của ngài liên quan đến 

đời sống cầu nguyện, công việc văn phòng, các cuộc gặp gỡ, các bài viết và các bài huấn dụ của ngài. Đức 

Thánh Cha Biển-Đức XVI là một con người kính mến THIÊN CHÚA thật sâu thẳm và tự coi mình - đúng y 



như ngài tự giới thiệu trên ban-công Đền Thờ Thánh Phêrô ngay 

sau khi được bầu làm Giáo Hoàng - là ”một người thợ khiêm tốn 

trong vườn nho của Chúa!” 

... LẠY ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN, XIN NGÀI NGỰ ĐẾN 

Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến, 

Và tự trời tỏa ánh quang minh của Ngài ra! 

Lạy Cha kẻ cơ-bần, xin Ngài ngự đến, 

Đấng ban ân-huệ, Đấng soi sáng tâm hồn, xin ngự đến. 

Lạy Đấng an ủi tuyệt vời, 

là khách trọ hiền-lương của tâm hồn, 

là Đấng ủy-lạo dịu dàng. 

Chúa là sự nghỉ-ngơi trong cảnh lầm than, 

là niềm an-ủi trong lúc lệ rơi. 

Ôi sự sáng chứa chan hồng-phúc, 

xin chiếu soi tràn ngập tâm hồn tín-hữu của Ngài. 

Nếu không có Chúa trợ-phù, 

trong con người còn chi thanh-khiết, 

không còn chi vô tội. 

Xin Chúa rửa sạch điều nhơ bẩn, 

tưới giội chỗ khô khan, 

và chữa cho lành nơi thương-tích. 

Xin uốn-nắn điều cứng cỏi, 

sưởi ấm chỗ lạnh lùng, 

chỉnh-đốn lại chỗ trật đường. 

Xin Chúa ban cho các tín hữu, 

là những người tin cậy Chúa, 



được ơn bảy nguồn. 

Xin ban cho họ được huân nghiệp nhân-đức, 

được hạnh-phúc cứu-độ 

và được hoan-hỉ đời đời. Amen. 

 

(”L'OSSERVATORE ROMANO”, Giornale Quotidiano Politico Religioso, 

Anno CL, n.107 (45-451), Lunedi-Martedi 10-11 Maggio 2010, trang 8) 
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