
THẦY LÀ CÂY NHO, ANH EM LÀ CÀNH NHO!  

 
 

... Chiều ngày 16-9-1994, Đức Hồng Y Albert Decourtray, Tổng Giám 
Mục giáo phận Lyon, nguyên chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Pháp, qua đời 
hưởng thọ 71 tuổi. 
 

Trong điện văn gửi tới Đức Cha Jacques Faire, Giám Mục phụ tá Tổng Giáo 
Phận Lyon, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II bày tỏ sự đau buồn sâu xa về 
sự ra đi của Đức Cố Hồng Y Decourtray, và ngài khẳng định: ”Tôi vẫn giữ 
trong ký ức kỷ niệm về Đức Cố Hồng Y, một vị mục tử nhiệt tâm với Lời 
Chúa và rạng ngời về cuộc sống tu đức, quan tâm tới những người nghèo 
khổ nhất, hăng say trong việc tìm kiếm sự hiệp nhất các tín hữu Kitô, 

quảng đại trong việc cổ võ tình liên đới. Tôi cám tạ Chúa vì sứ vụ giám 

mục của Đức Cố Hồng Y trong việc phục vụ dân Chúa tại Dijon và Lyon”. 
 
Lời khẳng định của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II tóm lược phần nào 

công đức của vị Hồng Y quá cố. Điểm nổi bật trong cuộc đời Đức Hồng Y Decourtray là Đức Tin, một 
Đức Tin ngời sáng, đặt trọn nơi Đức Chúa GIÊSU KITÔ và nơi Giáo Hội Công Giáo. 6 năm trước khi qua 
đời, trong một cuộc phỏng vấn dành cho tuần báo ”Paris Match”, số ra ngày 22-12-1988, Đức Hồng Y 

Albert Decourtray nói: 
 
Nếu chiều nay bất ngờ có ai hỏi tôi: ”Đối với ngài, Đức Chúa KITÔ là Ai?”, hẳn tôi sẽ dành thời giờ để 
tuyên xưng rằng: Đức Chúa KITÔ là Ai ư? Thì bạn chỉ cần nhìn Ngài. Chưa bao giờ có người nào trên 
thế gian này biết kính trọng người khác giống như Đức Chúa KITÔ! Chưa bao giờ có người nào yêu 
thương sâu đậm con người hơn Đức Chúa KITÔ! Và cũng chưa bao giờ có người nào yêu mến THIÊN 
CHÚA, CHA Ngài, hơn Đức Chúa KITÔ. Đức Chúa KITÔ là trung tâm điểm của trí thông minh, của cuộc 

đời và của sự sống tôi. Tôi chỉ muốn nói về Người và chỉ ước ao được sống trung tín với Người. 
 

Nhưng làm sao để hiểu biết về Người, như tôi vừa tuyên xưng trên đây, nếu không có Giáo Hội của 
Người? Ai sẽ bảo đảm cho chúng ta chính Người là Đức Chúa KITÔ, nếu không phải là Giáo Hội? 
 
Đó là những điều chính yếu của cuộc đời tôi. Trước tiên là Đức Chúa GIÊSU KITÔ tiếp đến là Giáo Hội 

Công Giáo. Giáo Hội bao gồm mọi tín hữu, kể cả những người tội lỗi. 
 
- Đức Chúa KITÔ có sống động, tân tiến và hợp thời không? 
Đức Hồng Y Albert Decourtray trả lời: 
Bạn hãy nhìn chúng tôi thì thấy Đức Chúa KITÔ! Người đang nói với bạn là ai? Dĩ nhiên là Đức Hồng Y 
Albert Decourtray, Tổng Giám Mục Lyon. Nhưng thật ra là chính Đức Chúa KITÔ nói qua miệng tôi. Tất 
cả những gì tôi nói, tôi đều nói nhân danh Đức Chúa KITÔ.. Sự nhiệt tâm, lòng hăng say của tôi, đến 

từ Đức Chúa KITÔ... Khi tuyên xưng như thế, không có nghĩa là tôi kiêu căng, tự cao tự đại, nhưng là 
nói lên một chân lý. Chân lý này đến từ thừa tác vụ thánh của tôi. Chính Đức Chúa KITÔ đã phán dạy 
rằng: ”Ai nghe các con là nghe Thầy”. Khi tôi bằng lòng lãnh nhận chức linh mục, rồi giám mục, chính 
vì tôi tin rằng, nhờ ơn Đức Chúa KITÔ, tôi có thể trở thành thừa tác viên của Người. Mục đích của tôi là 
cố gắng chu toàn bổn phận làm người kế vị các thánh tông đồ, những kẻ Chúa chọn và sai đi. Ngoài 

ra, tôi không có mục đích nào khác. 
 

Nói như thế cũng giống như thánh Phaolô tông đồ đã nói là chúng tôi mang kho tàng quý báu trong 
một chiếc bình dễ vỡ. Chúng tôi là những chiếc bình dễ vỡ. Nhưng kho tàng vẫn là kho tàng. Tôi luôn ý 
thức sâu xa sự cách biệt rõ ràng giữa sứ điệp mà tôi phải loan truyền, những ơn lành mà tôi thông ban 
và dụng cụ yếu hèn là chính tôi. Không, tôi không dám kiêu căng, nhưng tôi đặt niềm hãnh diện và sự 
kiêu căng nơi Đấng mà tôi có nhiệm vụ phải loan truyền và phải ẩn mình đàng sau lưng Ngài. Tôi chỉ 
hối tiếc một điều là đã không xóa bỏ mình đi cho đủ! 

 
Niềm mơ ước sâu xa nhất của tôi là được trở thành một phản ánh trung thực, một hình ảnh tân tiến 
hợp thời của Đức Chúa GIÊSU KITÔ, Vị Thầy Duy Nhất của tôi, Đấng mà tôi hằng nghĩ đến và tận hiến 



trọn cuộc đời tôi cho Ngài. Tôi ước ao trở thành người chứng của Đức Chúa KITÔ, người phát ngôn của 

Ngài, hôm nay và bây giờ, ở tại nơi đây. Nghĩa là, trở thành một hình ảnh sống động của Đức Chúa 
GIÊSU KITÔ cho chính con người của thời đại ngày nay. Ước ao là thế, nhưng thực tế tôi vẫn còn ở xa 
lắm! 

 
... Đức Chúa GIÊSU phán cùng các môn đệ rằng: ”Thầy là cây nho thật, và CHA Thầy là người 
trồng nho. Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi; còn cành 
nào sinh hoa trái, thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn. Anh em được thanh sạch 
rồi nhờ Lời Thầy đã nói với anh em. Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Cũng 
như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng 
thế, nếu không ở lại trong Thầy. Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và 

Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng 
làm gì được .. Nếu anh em ở lại trong Thầy và Lời Thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì, anh 
em cứ xin, anh em sẽ được như ý. Điều làm CHÚA CHA được tôn vinh chính là: Anh em sinh 
nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy” (Gioan 15,1-8). 
 

(”Paris Match”, 22 Décembre 1988) 
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