
ĐỨC TIN VÀ HY VỌNG CỦA ĐỨC HỒNG Y BILLÉ 

 

Trưa thứ ba ngày 12-3-2002, Đức Hồng Y Louis-Marie Billé êm ái 

trút hơi thở cuối cùng vì bệnh ung thư, hưởng thọ 64 tuổi, sau hơn 

1 năm vinh thăng hồng y (21-2-2001). 

Trước đó 4 năm, ngày 10-7-1998, Đức Thánh Cha Gioan Phaolo II 

(1978-2005) chỉ định Đức Cha Louis-Marie Billé vào chức vụ chủ chăn 

Tổng Giáo Phận Lyon, miền đông trung nước Pháp. Với tư cách Tổng 

Giám Mục Lyon, Đức Cha Billé đương nhiên trở thành Giáo Chủ Giáo 

Hội Công Giáo Pháp, bởi vì, Giáo Phận Lyon là chiếc nôi lịch sử của 

việc thành lập Giáo Đoàn Công Giáo tại Pháp. Đức Cha Billé lúc đó là 

Chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Pháp. 

Từ tháng 3 năm 1998, Tổng Giáo Phận Lyon vắng bóng chủ chăn, sau 

khi Đức Hồng Y Jean Marie Julien Balland (1924-1998) từ trần vì bệnh 

ung thư phổi, đúng một tuần sau khi tấn phong hồng y. Vị tiền nhiệm 

Đức Hồng Y Balland là Đức Hồng Y Albert Florent Augustin Décourtray (1923-1994). 

Đức Hồng Y Louis-Marie Billé sinh năm 1938. Trong gần 10 năm, 1984-1995, ngài là giám mục giáo phận 

Laval (miền Tây nước Pháp). Sau đó được chuyển đến giáo phận Aix-en-Provence (Nam Pháp). Với kinh 

nghiệm tại hai giáo phận, Đức Tổng Giám Mục Billé ra đi nhận nhiệm sở mới với lòng tin tưởng vững 

chắc nơi sự trợ giúp của THIÊN CHÚA cùng với niềm hy vọng tràn trề nơi Giáo Hội Công Giáo Pháp. Vào 

dịp ấy, Đức Cha bày tỏ tâm tình cùng ước nguyện như sau. 

Từ giáo phận Laval chuyển xuống giáo phận Aix-en-Provence, giờ đây chuyển sang giáo phận Lyon, có 

thể nói được rằng, tôi học được chút ít kinh nghiệm trong việc thi hành chức vụ giám mục. Nếu tôi phạm 

lầm lẫn nào, thì ít ra giờ đây tôi có thể tránh được lầm lẫn đó. Tuy nhiên, kinh nghiệm là thực tại phức 

tạp. Nếu kinh nghiệm giúp hiểu và hành động khá hơn, thì nó cũng có nguy cơ trở thành bức tường ngăn 

chặn tầm nhìn xa và sự khôn ngoan cẩn trọng của chúng ta. 

Cần phải có tinh thần tự do trong tương quan với kinh nghiệm. Nghĩa là cần có khả năng canh tân, biết 

chấp nhận thuyên chuyển, ra đi đến một nhiệm sở mới. Dĩ nhiên một thay đổi ở vào tuổi 60 không còn 

có nhiều hăng say và táo bạo như ở tuổi 40 nữa! 

- Ngài là vị giám mục có tràn đầy hy vọng, vậy trong cương vị Tổng Giám Mục Lyon, ngài sống niềm hy 

vọng như thế nào? 

Đức Cha Louis-Marie Billé trả lời: 

Một giám mục nên thấy trước, định hướng và xếp đặt chương trình. Về niềm hy vọng, trước tiên cần 

phải tiếp nhận những gì trao ban cho chúng ta. Chẳng hạn tôi nghĩ đến Ngày Quốc Tế Giới Trẻ hồi tháng 



8 năm 1997 tại thủ đô Paris. Ngày Quốc Tế Giới Trẻ để lại nơi tôi 

suối nguồn hy vọng mênh mông, có lẽ vì khía cạnh hồng ân bất 

ngờ, thành công quá mức mong đợi của chúng tôi. 

Diễn tả niềm hy vọng cũng là cách thức bày tỏ lòng tin tưởng, 

không tỏ ra mình là người duy nhất có thể giải quyết mọi vấn đề. 

Sau cùng, điều khiến cho con người hy vọng chính là cảm thấy 

mình được yêu thương và học biết yêu thương. Đối với tôi thì 

hình như ngày nay, chính tâm tình cảm thấy không được nhìn 

nhận, thừa thãi vô ích, đẩy đưa con người đến chỗ tuyệt vọng. Vì 

thế, để gieo rắc hy vọng cần phải đặt niềm tin tưởng nơi khả 

năng mỗi một người. 

- Giáo Hội giữ vai trò nào trong xã hội ngày nay? 

Đức Tổng Giám Mục Louis-Marie Billé trình bày: 

Giáo Hội Công Giáo thực thi sứ mệnh khi trung thành với Tin Mừng ở bất cứ nơi nào Giáo Hội có mặt. 

Ngoài ra, sở dĩ Giáo Hội Hoàn Vũ chu toàn sứ mệnh được chính là nhờ các phần tử ở khắp nơi trên thế 

giới chu toàn sứ mệnh riêng của mỗi người. Đây cũng là điều các Giám Mục Pháp viết trong Thư gởi tín 

hữu Công Giáo Pháp: 

- Chỉ duy nhất THIÊN CHÚA đáng được tôn thờ. Dưới cái nhìn của Chúa, mọi người đều cùng một màu 

da, một chủng tộc. Vì thế, tất cả đều phải được kính trọng như nhau. 

... ”Đừng sợ những kẻ làm hại anh chị em và đừng xao xuyến. Đức Chúa GIÊSU KITÔ là Đấng Thánh, 

hãy tôn Người làm CHÚA ngự trị trong lòng anh chị em. Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai 

chất vấn về niềm hy vọng của anh chị em. Nhưng phải trả lời cách hiền hòa và với sự kính trọng. Hãy 

giữ lương tâm ngay thẳng, khiến những kẻ phỉ báng anh chị em vì anh chị em ăn ở ngay thẳng trong 

Đức Chúa GIÊSU KITÔ, thì chính họ phải xấu hổ vì những điều họ vu khống, bởi lẽ thà chịu đau khổ vì 

làm việc lành, nếu đó là ý của THIÊN CHÚA, còn hơn là vì làm điều ác” (Thư thứ nhất thánh Phêrô 3,14-

17). 

(”Le Figaro”, Samedi 11-7-1998, trang 8). 

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt 

 

 

 

 

 


