
LỜI TỰ THUẬT CỦA ĐỨC HỒNG Y FRANCOIS MARTY 

 

Ngày 16-2-1994, Đức Hồng Y Francois Marty, nguyên Tổng 

Giám Mục Paris, thủ đô nước Pháp, tử thương trong một tai 

nạn lưu thông, tại Villefranche-de-Rouergue, hưởng thọ 90 

tuổi. 

Đức Hồng Y Marty chào đời ngày 18-5-1904 trong một gia đình 

Công Giáo làm nghề nông. Năm 1952, ngài được Tòa thánh bổ 

nhiệm làm Giám Mục giáo phận Saint-Flour, rồi làm Tổng Giám 

Mục giáo phận Reims. Đức Hồng Y từng giữ chức chủ tịch Hội 

Đồng Giám Mục Pháp trong 10 năm, và làm Tổng Giám Mục 

Paris trong vòng 13 năm, từ 1968 cho đến khi về hưu vào năm 

1981. 

Năm 1992 - hai năm trước khi qua đời - Đức Hồng Y Marty 

dành cho ký giả Jean-Pierre Snyers buổi phỏng vấn, trong đó 

Đức Hồng Y tự thuật cuộc đời như sau. 

Năm lên 7 tuổi, tôi được tận hiến cho Đức Mẹ MARIA. Vào khoảng 13 tuổi, một ngày, bất ngờ Mẹ tôi 

hỏi: 

- Có bao giờ con nghĩ đến chuyện làm Linh Mục không? 

Tôi thú nhận là chưa. Nhưng rồi, từ từ ý tưởng ấy thành hình trong tôi. Thân phụ muốn tôi giúp người 

nơi nông trại, vì tôi là trai duy nhất và là con trưởng. Nhưng THIÊN CHÚA có chương trình riêng của Ngài. 

Năm 1930, tôi thụ phong Linh Mục .. Đức Mẹ MARIA chiếm chỗ đứng quan trọng trong cuộc đời tôi, 

ngay từ khi còn là tiểu chủng sinh. Đức Mẹ MARIA là Hiền Mẫu soi sáng Đức Tin và hướng dẫn mọi sinh 

hoạt tông đồ của tôi. Ngài soi sáng Tức Tin cho tôi, bởi vì, ngày Truyền Tin, khi Thiên Sứ loan báo Đức Mẹ 

sẽ sinh Con Trai và Người Con này sẽ là Con THIÊN CHÚA, mặc dầu lo âu lúng túng, Đức Mẹ vẫn Thưa 

Vâng. Tin đâu phải là chuyện dễ, bởi lẽ có quá nhiều cản trở trên đường chúng ta đi. Đối với Đức Mẹ 

MARIA cũng thế. Tin không dễ. Để sống Đức Tin cần phải can đảm. Sức mạnh của Đức Nữ Trinh Rất 

Thánh MARIA chính là vì Đức Mẹ luôn sống cạnh Đức Chúa GIÊSU KITÔ. 

Phần tôi, nhờ luôn sống kết hiệp với THIÊN CHÚA, nhất là qua bí tích Thánh Thể, Đức Tin của tôi được 

củng cố. Thánh Thể gắn liền với Đức Mẹ MARIA. Đức Mẹ luôn dẫn chúng ta đến cùng Đức Chúa GIÊSU. 

Nơi tiệc cưới Cana, Đức Mẹ dặn dò gia nhân: ”Hãy làm tất cả những gì Người truyền” (Gioan 2,5). Sự 

hiện diện của Đức Chúa GIÊSU KITÔ vừa nâng đỡ vừa làm giàu Đức Tin ban đầu của Đức Mẹ MARIA, một 

Đức Tin mạnh hơn sự chết. 

Mọi cuộc di chuyển từ thế giới này sang thế giới bên kia đều khó khăn. Nhưng đối với tín hữu Công Giáo, 

chúng ta biết rõ loài người được dựng nên để hưởng cuộc sống vĩnh cửu và THIÊN CHÚA Nhân Lành 



luôn tha thứ mọi tội lỗi của chúng ta nếu chúng ta đặt lòng tin 

tưởng nơi Ngài. Cái chết không làm tôi sợ hãi, trái lại, cái chết 

mang đến niềm hy vọng lớn lao. Chỉ có một vấn đề được đặt ra: đó 

là, không biết cái chết sẽ diễn ra như thế nào? Khó khăn hay dễ 

dàng? Trong cuộc sống, chúng ta từng trông thấy nhiều cái chết 

khác nhau. Có người trút hơi thở cuối cùng thật nhanh chóng. Có 

người lại sống thời gian hấp hối lâu thật lâu. Cứ mỗi lần chứng kiến 

cảnh một người chết tôi thường tự nêu lên một nghi vấn. Trước 

kia, tôi không hề nghĩ mình sẽ sống lâu cho đến tuổi già hôm nay 

và hiện tại tôi không rõ cái chết của mình rồi sẽ ra sao? Chết vì tai 

nạn hay chết êm ái trên giường? Hoặc chết sau khi phải chịu bệnh 

lâu dài? Quả thật, tôi không biết! 

Có điều tôi biết chắc chắn rằng, sau cuộc sống chóng qua ở đời 

này, chúng ta có cuộc sống vĩnh cửu mai sau. Nơi đời sau, THIÊN 

CHÚA chờ đợi và sẵn sàng mở rộng vòng tay tiếp đón chúng ta. 

Hiện tại tôi sống niềm vui tuổi già. Trước tiên tôi dâng lời cảm tạ THIÊN CHÚA về hồng ân sự sống Ngài 

đã ban cho tôi và về tất cả những ơn lành tôi nhận được. Hàng ngày cứ mỗi lần đọc Kinh Thần Vụ và lần 

hạt Mân Côi, tôi luôn luôn tri ân lòng nhân từ bao la của THIÊN CHÚA đối với tôi. Đặc biệt, Chúa cho tôi 

chu toàn mọi công tác mục vụ Ngài giao phó cho tôi trong tư cách Linh Mục, Giám Mục và Hồng Y. Sau 

cùng, tôi tin cậy Ngài sẽ tha thứ cho mọi thiếu sót cùng lỗi lầm của tôi. Ngài sẽ rộng tay tiếp nhận tôi vào 

Thiên Quốc, khi đến giờ Ngài gọi tôi về với Ngài. 

Đối với những ai cảm thấy mình vô công vô dụng trong tuổi già, tôi xin nói về kinh nghiệm của riêng tôi 

như sau. Cuộc sống hưu dưỡng của tôi ngày hôm nay cũng hữu dụng y như ngày tôi làm Tổng Giám Mục 

Paris. Hiện tại, THIÊN CHÚA chờ đợi kinh nguyện tôi đọc để cầu cho Vị Tổng Giám Mục Paris. Thật là 

nghĩa cử quan trọng. Tôi nghĩ đến sứ mệnh của các bậc cao niên, các Ông Bà Nội Ngoại mà thường 

chúng ta không lưu ý hoặc không nhận ra. Chính cuộc sống của các vị lão thành gây ảnh hưởng lớn trên 

giới trẻ. Cũng thế, tôi từng chịu ảnh hưởng của các Linh Mục lớn tuổi và của Ông Bà tôi. Các ngài giữ vai 

trò thật đặc thù trong gia đình cũng như ngoài xã hội. 

... ”Vậy khi cái thân phải hư nát này mặc lấy sự bất diệt, khi cái thân phải chết này mặc lấy sự bất tử, 

thì bấy giờ sẽ ứng nghiệm lời Kinh Thánh sau đây: ”Tử thần đã bị chôn vùi. Đây giờ chiến thắng! Hỡi 

tử thần, đâu là chiến thắng của ngươi? Hỡi tử thần, đâu là nọc độc của ngươi?” Tử thần có độc là vì 

tội lỗi, mà tội lỗi có mạnh cũng tại có Lề Luật. Nhưng tạ ơn THIÊN CHÚA, vì Ngài đã cho chúng ta chiến 

thắng nhờ Đức GIÊSU KITÔ, Chúa chúng ta. Bởi vậy, anh chị em thân mến, anh chị em hãy kiên tâm 

bền chí và càng ngày càng tích cực tham gia vào công việc của THIÊN CHÚA, vì biết rằng: trong THIÊN 

CHÚA, sự khó nhọc của anh chị em sẽ không trở nên vô ích” (1 Côrintô 15, 54-58). 

(Jean-Pierre Snyers, ”Témoins de Dieu”, Éditions Hovine, 2001, trang 7-10) 

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt 


