
PHÀM AI SỐNG CÔNG CHÍNH THÌ ĐÃ ĐƯỢC THIÊN CHÚA SINH RA!  

 

 
... Cô Anne Bulteau thuộc phái đoàn đại biểu giới trẻ của Tổng Giáo 

Phận Rouen ở miền Bắc nước Pháp sẽ tham dự Ngày Quốc Tế Giới Trẻ 

lần thứ 28 tại Rio de Janeiro vào tháng 7 tới đây bên nước Brasil. Xin 

nhường lời cho cô ghi lại khúc quanh Đức Tin sau khi tham dự lần đầu 

Ngày Quốc Tế Giới Trẻ tại Koeln bên Đức Quốc với Đức Thánh Cha 

Biển Đức XVI. 

 

Làm thế nào để tóm lược một triều đại giáo hoàng? Một việc làm khó 

biết bao! Ở đây con chỉ xin phép viết lên một chứng từ cá nhân với tư 

cách là một người trẻ trưởng thành về tầm ảnh hưởng của Đức Thánh 

Cha Biển Đức XVI trong cuộc đời con. 

 

Vào năm 2005 - lúc vừa bước vào tuổi 18 - con ghi danh tham dự Ngày Quốc Tế Giới Trẻ tại Koeln. 

Chính Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã khởi xướng Ngày Quốc Tế Giới Trẻ và đã mời gọi các bạn trẻ 

toàn thế giới hãy theo vết chân ba nhà đạo sĩ cùng nhau đến thờ lạy Chúa. (”Họ đến thờ lạy Người”, 

Matthêô 2,2). Thế rồi đang thời kỳ chuẩn bị thì Đức Gioan Phaolô II từ trần và một vị tân giáo hoàng 

thay thế. Đây là lần đầu tiên một Ngày Quốc Tế Giới Trẻ trông thấy một vị Giáo Hoàng không phải là 

Đức Gioan Phaolô II! Thêm vào đó Đức Biển Đức XVI là người Đức và sống Ngày Quốc Tế Giới Trẻ trên 

quê hương của ngài. Giới truyền thông quy hướng mọi chú ý vào một vị Giáo Hoàng đã cao niên. Giới 

Trẻ sẽ phản ứng ra sao? Nhưng rồi khi Đức Thánh Cha Biển Đức XVI xuất hiện, mọi người nồng nhiệt 

chào đón ngài. Giới trẻ vô cùng sung sướng và Đức Thánh Cha cũng thế, khi tiếp xúc với thế giới trẻ 

trung này. 

 

Chính trong những Ngày Quốc Tế Giới Trẻ (18-8-2005 / 21-8-2005) mà con khám phá ra những điều 

Đức Joseph Ratzinger nói cách riêng với giới trẻ chúng con. 

 

Cuối tháng 8 năm 2005 khi trở về Pháp, con cảm thấy vô cùng hạnh phúc, lòng tràn ngập niềm vui 

chân thực. Và những lời Đức Thánh Cha nói đã gây xúc động nơi thẳm sâu lòng con. Ngài gieo vào 

lòng con niềm khao khát nội tâm. Chính vào lúc ấy mà con quyết định cố gắng dành thời giờ để lớn lên 

trong Đức Tin và nuôi dưỡng cuộc sống tâm linh. 

 

Có rất nhiều thời điểm ghi dấu ấn nơi con suốt trong 8 năm triều đại giáo hoàng của Đức Biển Đức 

XVI. Đây cũng là những năm con theo đuổi việc học và bắt đầu hành nghề. Đặc biệt là biến cố Đức 

Thánh Cha viếng thăm mục vụ nước Pháp vào năm 2008. 

 

Cả 3 thông điệp của Đức Thánh Cha đều gây tiếng vang nơi con và khuyến khích con lớn lên trong đời 

sống thiêng liêng. Con xin đặc biệt ghi lại ba điểm chính đến từ các thông điệp của Đức Biển Đức XVI. 

Ngài nói với chúng con rất nhiều về tình yêu, niềm vui và hy vọng. Đâu có sứ điệp nào cao đẹp hơn 

đối với một đấng kế vị thánh Phêrô? Đối với cá nhân con, đây chính là các đá tảng mà con có thể đặt 

đời con trên đó để sống trọn vẹn công cuộc tái truyền giảng Tin Mừng, một đề tài đặc biệt thân thương 

đối với Đức Biển Đức XVI: 

- Làm chứng cho Đức Chúa GIÊSU KITÔ trong cuộc sống thường nhật và học biết Ngài mỗi ngày một 

tường tận hơn. 

 

Để kết thúc con xin ghi lại một hình ảnh và một câu nói hằn sâu trong ký ức con. Vào Ngày Quốc Tế 

Giới Trẻ tại Madrid năm 2011: gương mặt của Đức Thánh Cha Biển Đức XVI trong buổi Đi Đàng Thánh 



Giá, một gương mặt đầy an bình và tin tưởng, một gương mặt mà chúng con lại trông thấy vào buổi 

canh thức ở Cuatro Vientos. Thêm vào đó, chính vào buổi Canh Thức này mà Đức nguyên Giáo Hoàng 

thân yêu của chúng con đã nói một câu để đời, sẽ theo sát con mãi mãi. Thật thế, khi giống tố đổ ập 

xuống, Đức Giáo Hoàng đã nói với giới trẻ chúng con: 

- Giống như đêm nay, cùng với Đức Chúa GIÊSU KITÔ, các con sẽ có thể luôn luôn đối đầu 

với các thử thách của cuộc sống. Các con đừng quên điều này nhé! 

 

Một câu nói bộc phát và tràn đầy hy vọng đến từ một vị Giáo Hoàng đã quyết định ở lại với giới trẻ 

chúng con, mặc cho gió bão gào thét và mưa rơi xối xả. 

 

Đức Biển Đức XVI không ngừng lập đi lập lại: 

- Điều quan trọng chính là Đức Chúa GIÊSU KITÔ. 

 

Vì thế, con nghĩ rằng đó là một trong những giáo huấn nền tảng ngài dành cho giới trẻ chúng con. Nét 

giản dị và lòng khiêm tốn của ngài đã khích động niềm ngưỡng mộ của con, kể cả việc ngài quyết định 

từ nhiệm chức vụ chủ chăn Giáo Hội hoàn vũ. 

 

Mỗi người, thể theo sứ mệnh riêng, đều có bổn phận mang Đức Chúa GIÊSU KITÔ đến với những 

người mà mình có dịp gặp trên đường đời và luôn tìm cách ẩn mình đi để nhường chỗ cho THIÊN 

CHÚA. Đức Joseph Ratzinger - với tư cách là người kế vị thánh Phêrô - đã dạy con biết yêu mến Đức 

Chúa GIÊSU KITÔ, đâm rễ sâu nơi Người và yêu mến Giáo Hội, cho dầu có những lầm lẫn của các 

thành phần của Giáo Hội và yêu mến thế giới chúng ta đang sống. 

 

... Nếu anh em biết THIÊN CHÚA là Đấng Công Chính, anh em cũng phải biết rằng: phàm ai 

sống công chính thì đã được THIÊN CHÚA sinh ra. Anh em hãy xem Chúa Cha yêu chúng ta 

dường nào: Người yêu đến nỗi cho chúng ta được gọi là con THIÊN CHÚA (IGioan 2,29/3,1). 

 

(”Église de Rouen”, Mensuel, No 3, 15 Mars 2013, 146è année, trang 23-24) 
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