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Cái độc hại của thuyết tương đối 

Trong các bài viết và phát biểu khác, Đức Bênêđictô đề cập đến vấn đề đương đại mà 

ngài gọi là “cái độc hại của chủ thuyết tương đối.” 

“Ngày nay, một trong những trở ngại đặc biệt ngấm ngầm cho lãnh vực giáo dục là sự 

hiện diện bao trùm trong xã hội và văn hóa của chúng ta đó là chủ nghĩa tương đối, 

vốn không thừa nhận bất cứ điều gì một cách là dứt khoát, mà coi cái tôi với những 

ham muốn của nó là cùng đích,” Đức nguyên Giáo hoàng nói trong một bài phát biểu 

tại Rome vào năm 2005. “Và dưới cái bọc bề ngoài của tự do, nó trở thành nhà tù cho 

mỗi người, vì nó ngăn cách con người với con người, nhốt chặt mỗi người trong bản 

ngã của chính mình.” 

Đức nguyên Gíao Hoàng cũng suy tư những thách thức liên tục và tương đối mới ảnh 

hưởng trên những hiểu biết truyền thống về tình yêu, hôn nhân và sự thánh thiêng 

của cuộc sống con người. Cùng năm 2005, ngài nhận xét rằng “nhiều hình thức làm ly 

tán hôn nhân ngày nay, nại vào sự kết hợp tự do, hôn nhân thử và hôn nhân giả của 

những người đồng giới, là những biểu hiện của một thứ tự do vô lối đã vượt xa một 

cách sai lầm trước một tự do đích thực của con người…. Từ đó, người ta càng thấy rõ 

ràng rằng thật trái ngược với tình yêu con người, trước ơn gọi sâu xa của người nam 

và người nữ, kết hợp họ lại tạo ra món quà sự sống, lại bị xã hội hủy diệt trước khi 

mầm sống được sinh ra.” 

Đức nguyên Giáo hoàng đã trở thành trọng tâm của các cuộc tranh luận, khi ngài 

thuyết trình tại trường đại học cũ của mình ở Regensburg. Trong buổi nói chuyện 

tháng 9 năm 2006 với chủ đề “Niềm tin, lý trí và đại học - Ký ức và suy tư,” bao gồm 
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một câu trích của một vị hoàng đế Byzantine sống ở thế kỷ 14: “Hãy chỉ cho tôi thấy 

những gì Muhammad mang lại một cái mới, bạn chỉ thấy toàn những cái xấu xa và vô 

nhân đạo, giống như mệnh lệnh của ông ta trước lệnh truyền bá đức tin mà ông ta 

rao giảng.” 

Dù đó chỉ là một câu trích và không suy diễn thêm thắt gì về cảm nghĩ gì của ngài, 

nhưng nó đã bùng nổ như một trái bom nổ tung trong giới Hồi giáo khắp thế giới. Đức 

Benedict đã phải cố gắng xóa tan phần nào những gay gắt đó qua việc cùng cầu 

nguyện chung trong Đền thờ Hồi giáo Sultan Ahmed khi ngài đến thăm Istanbul vào 

cuối năm đó. 

Đây không phải là lần duy nhất các bài phát biểu của ngài tạo ra những hàng tin lớn. 

Trong một cuộc phỏng vấn dài được gom lại thành bộ sách với chủ đề “Ánh Sáng Cho 

Trần Thế” (Light of the World) được phát hành vào năm 2010 do ký giả người Đức tên 

là Peter Seewald biên soạn dưới nhan đề: Giáo hoàng, Giáo hội và Những dấu Chỉ 

Thời đại (The Pope, the Church, and the Signs of the Times), Đức nguyên Giáo hoàng 

Benedict đã đưa ra một nhận xét nhỏ mà thôi mà đã bị quy chụp là một người cởi mở 

trong Giáo hội, chưa kể đến việc cho phép xử dụng bao cao su để ngăn ngừa sự lây 

lan của virus AIDS. Trên thực tế, Đức Benedict chỉ đơn thuần muốn nói nên rằng nếu 

trước một cô gái mại dâm, chàng trai chọn dùng bao cao su khi quan hệ tình dục, thì 

có thể được coi như là dấu chứng cho thấy chàng ta còn có một chút ý thức đạo đức 

nào đó vì ít nhất anh ta đang cố gắng không để gây lây nhiễm bệnh cho người khác! 

Nhiều cái nhiều người chưa biết 

Với phong thái hiền lành như một ông nội, một hình ảnh đã sống trong tâm trí của đại 

chúng về ngài như một người thực thi giáo điều, kiên định đối với thần học Công giáo, 

đặc biệt là thần học luân lý - “Một con người “cầm cân nẩy mực” của Vatican” như 

Cha Fessio thường nói. 

Ngay cả trong giai đoạn hoàng hôn của cuộc đời, một bộ phim do Netflix sản xuất, Hai 

Vị giáo Hoàng (The Two Popes), đã mô tả ngài như tấm kiên bảo vệ giáo điều, 

nghiêm khắc không để cho người kế vị của mình bị cuốn hút vào những trào lưu tân 

tiến trong Giáo hội!  

Đức Giám mục Robert Barron đã viết trong bài nhận xét về bộ phim này ngày 2 tháng 

1 năm 2020 như sau: “Chúng ta có thể tưởng một về cậu bé mười sáu tuổi xuất thân 

từ một gia đình chống phát xít quyết liệt, đã bị ép nhập ngũ trong những ngày tàn 

của Đế chế thế nào, thì chúng ta sẽ hiểu thấu đáo hơn mối nghi ngờ sâu sắc của Đức 

Ratzinger đối với những điều không tưởng theo chủ nghĩa thế tục, toàn trị và sự sùng 

bái cá nhân! Giả như chúng ta nghĩ tới vị linh mục trẻ, phụ tá của Đức Hồng y Frings, 

lãnh đạo phe tự do tại Vatican II mà hâm háo từ bỏ chủ nghĩa bảo thủ trước công 

đồng ra sao thì chúng ta sẽ hiểu được Đức nguyên Giáo hoàng không phải là người 

bảo vệ não trạng với một tâm trí đơn sơ! Giả như chúng ta tưởng tượng giáo sư 

Tubingen, người bị cho là theo đuổi một chủ nghĩa cực đoan hậu công đồng đang xua 

đuổi các nhà thần học trẻ ra ngoài bể khơi thế nào, thì chúng ta có thể hiểu được sự 

dè dặt của Đức nguyên Giáo hoàng đối với các chương trình phò thay đổi vì lợi ích của 

những thay đổi. Giống như chúng ta thấy vị Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin soạn thảo 

lại bộ tài liệu rất sâu sắc để thừa nhận nền Thần học Giải phóng…thì chúng ta mới có 

thể hiểu được Đức Bênêđictô đã cương nghị khẳng khái chống lại như thế nào!" 

Tiểu sử gia đình 



Tuổi trẻ của Ratzinger lớn lên với sự trỗi dậy của Chủ nghĩa xã hội Đức quốc xã đã 

làm cho những kẻ gièm pha ngài gán cho ngài cái tên (Hồng Y Đức Quốc Xã) 

Panzerkardinal. Đức Benedict được sinh ra tại Marktl am Inn, Bavaria - khu vực có 

nhiều người Công giáo nhất nước Đức - vào ngày 16 tháng 4 năm 1927, ngài được 

rửa tội cùng ngày, tức là Thứ Bảy Tuần Thánh năm đó và được gọi là Joseph Alois 

Ratzinger. 

Theo tiểu sử chính thức của trang web Vatican, thì cha của ngài là một cảnh sát, 

thuộc một gia đình nông dân lâu đời ở Lower Bavaria với nguồn lực kinh tế trung bình. 

Mẹ ngài là con gái của một nghệ nhân xứ Rimsting bên bờ Hồ Chiêm, trước khi lấy 

chồng bà làm đầu bếp cho một số khách sạn. 

Ngoài Joseph, gia đình Ratzingers còn có một người con gái, tên là Maria, người quản 

gia cho Đức hồng y cho đến khi bà qua đời vào năm 1991, và một người con trai 

khác, tên Georg, một người nổi danh là giám đốc của dàn hợp xướng Regensburger 

Domspatzen. 

 

MARKTL, BAVARIA, ĐỨC, 1932: Joseph Ratzinger được 5 tuổi, được chọn tham gia 

vào nhóm các bạn trẻ mang hoa chào đón Đức Hồng Y Tổng Giám mục Munich đến 

thăm. Ngay ngày hôm đó, em ấy tuyên bố em ấy cũng muốn trở thành một hồng y. 

Joseph trải qua thời thơ ấu và tuổi thiếu niên ở Traunstein, một ngôi làng nhỏ gần 

biên giới Áo, cách Salzburg khoảng 19 dặm. Khi lớn lên, Adolf Hitler ngày càng có 

nhiều quyền lực, và chế độ Đức quốc xã ngày càng có thái độ thù địch với Giáo hội. 

Joseph đã chứng kiến cảnh một số thành viên Đức Quốc xã đánh đập cha xứ trước khi 

ngài cử hành Thánh lễ. 

Chưa hết, như cuốn tiểu sử ở Vatican của ngài đã viết “Chính trong hoàn cảnh phức 

tạp đó, ngài đã khám phá ra vẻ đẹp và sự thật của niềm tin vào Chúa Kitô; nền tảng 

cho điều này là thái độ của gia đình, những người luôn làm chứng rõ ràng về lòng tốt 

và hy vọng, bắt nguồn từ sự gắn bó vào Giáo hội.” 

Chống lại Hitler 

Khi còn trẻ, chàng Ratzinger ở tuổi vị thành niên, đã buộc phải tham gia Đoàn thanh 

niên Hitler một cách thụ động và chàng thường từ chối tham gia các cuộc họp. Năm 

1941, một trong những người anh em họ của ngài, một cậu bé 14 tuổi mắc hội chứng 



tâm thần (Down), đã bị bắt và không bao giờ trở về, có lẽ cậu là nạn nhân của chiến 

dịch Hành động (Action) T4 của thuyết ưu sinh của Đức Quốc xã. 

Năm 1943, Joseph bị đưa vào biên chế quân đoàn phụ trợ phòng không Đức, ngài 

phải phục vụ cho đến tháng 9 năm 1944. Khi tròn 18 tuổi, vào tháng 4 năm 1945, 

ngài phải gia nhập bộ binh, nhưng không phải tham gia mặt trận... Đế chế thứ ba sụp 

đổ. Trong cuốn hồi ký “Những cột mốc”, ngài kể lại việc ngài đào ngũ và bị quân đội 

Hoa Kỳ bắt nhưng được thả ra vài tuần sau đó. 

Sau thế chiến, ngài theo học tại Học viện Triết Thần ở Freising và tại Đại học Munich 

và được thụ phong linh mục cùng với người anh vào năm 1951. Một năm sau, ngài 

bắt đầu giảng dạy tại Học viện Freising. 

 

 

Bức ảnh chụp năm 1951 cho thấy gia đình của Josef Ratzinger (phía trên, bên phải)   

ở Freising, Bavaria, sau lễ tấn phong của Joseph và Georg (phía trên bên trái). Hàng 

dưới là em gái Maria, mẹ Maria và cha Josef. 

 

Cuộc đời Giảng dậy 

Năm 1953 ngài đậu bằng tiến sĩ thần học với luận án về thánh Augustinô. Bốn năm 

sau, dưới sự hướng dẫn của giáo sư nổi tiếng về thần học cơ bản Gottlieb Söhngen, 

qua tiểu luận về “Thần học lịch sử của Thánh Bonaventura”. Ngài được mời giảng dạy 

tại Đại học Bonn, lúc bấy giờ là thủ đô của Tây Đức, từ năm 1959 đến năm 1963; 

Münster từ 1963 đến 1966; và Tübingen từ năm 1966 đến năm 1969. Trong năm cuối 

này, ngài giữ chức Phân Khoa Trưởng về giáo điều và lịch sử các giáo điều tại Đại học 

Regensburg. 

Từ năm 1962 đến năm 1965 - trong Công đồng Vatican II - ngài là cố vấn thần học 

cho Đức Hồng y Joseph Frings, Tổng giám mục Cologne. Sau đó, ngài giữ các chức vụ 

trong Hội đồng Giám mục Đức và trong Ủy ban Thần học Quốc tế. 

Năm 1972, cùng với các nhà thần học Hans Urs von Balthasar, Henri de Lubac và các 

nhà thần học lỗi lạc khác, ngài đã khởi xướng tạp chí thần học “Hiệp Thông” 

(Communio). 



Ngày 25 tháng 3 năm 1977, Đức Phaolô VI bổ nhiệm ngài làm Tổng Giám Mục 

München và Freising. Vào ngày 28 tháng 5 cùng năm, ngài được tấn phong giám mục, 

với huy hiệu là  “Những cộng tác viên của sự thật” (Cooperatores Veritatis). 

Ngài giải thích: “Một mặt, tôi coi đó là mối quan hệ giữa nhiệm vụ trước đây với tư 

cách là giáo sư và nhiệm vụ mới của tôi. “Mặc dù có những cách tiếp cận khác nhau, 

nhưng điều liên quan và vẫn tiếp tục như vậy là tuân theo sự thật và phụng sự chân 

lý. Mặt khác, tôi chọn phương châm đó bởi vì trong thế giới ngày nay, chủ đề về sự 

thật gần như bị lãng quên hoàn toàn, như một điều gì đó rất trân quí của con người, 

vì mọi sự sẽ sụp đổ nếu thiếu vắng sự thật.” 

Đức Phaolô VI đã tuyên phong ngài lên Hồng y trong Công nghị ngày 27 tháng 6 năm 

1977, và khi Đức Giáo hoàng qua đời vào tháng 8 năm sau, Ratzinger đã tham gia 

mật nghị bầu chọn Đức Albino Luciani làm Giáo Hoàng. Đức tân giáo hoàng Gioan 

Phaolô I, người chỉ sống vỏn vẹn 33 ngày, đã bổ nhiệm Đức Hồng y Ratzinger làm 

Đặc phái viên của ngài tại Đại hội Thánh Mẫu quốc tế lần thứ ba, được tổ chức tại 

Guayaquil, Ecuador, vào tháng 9. 

 

 

Cùng làm việc với Đức John Paul II 

Ngày 25 tháng 11 năm 1981, Đức Gioan Phaolô bổ nhiệm ngài làm Tổng trưởng Bộ 

Giáo lý Đức tin và Chủ tịch Ủy ban Giáo hoàng về Kinh thánh và Ủy ban Thần học 

Quốc tế. Sau sáu năm làm việc (1986-1992) ngài đã hoàn thành bộ Giáo lý mới cho 

Đức Gioan Phaolô II. 

Tại Giáo triều La Mã, ngài là thành viên của Hội đồng Quốc vụ khanh lo về các mối 

tương quan với các Quốc gia; các Thánh bộ Giáo hội Đông phương, Thánh bộ Phụng 

tự và Kỷ luật Bí tích, Thánh bộ Giám mục, Thánh bộ Loan báo Tin Mừng cho muôn 

Dân, Thánh bộ Giáo dục Công giáo, Thánh bộ Giáo sĩ và Thánh bộ Phong thánh. Ngài 



cũng là thành viên của Hội đồng Giáo hoàng về Cổ súy Hiệp nhất Kitô giáo và Văn 

hóa; ủy viên của Tòa án Tối cao Tòa Thánh, và của Ủy ban Giáo hoàng về Châu Mỹ 

Latinh, ngài ở trong nhóm chú giải Giáo luật, và Sửa đổi Bộ Giáo luật cho các Giáo hội 

Đông phương. 

Dưới sự hướng dẫn của Đức Ratzinger, Hội các nhà thần học đã tìm cách lèo lái và 

hướng dẫn các tư tưởng của một số nhà thần học Công giáo, chẳng hạn như Leonardo 

Boff, Matthew Fox, và Anthony de Mello. 

Tờ báo Dominus Iesus, do Tòa thánh xuất bản vào năm 2000, khẳng định “Không ai 

khác [ngoài Chúa Kitô] được cứu rỗi, vì không có danh nào khác ở dưới gầm trời đã 

ban cho loài người ơn cứu rỗi.” 

 


