
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Linh mục, người giảng dậy Chân Lý là 

Chúa Kitô 
 

Trong tình trạng lẫn lộn và lạc hướng ngày nay linh mục 

là người giảng dậy Chân Lý của Chúa Kitô, chứ không 

phải các tư tưởng và các triết lý của mình hay ý kiến 

mình ưa thích.  

 

Đức Thánh Cha Biển Đức XVI đã khẳng định như trên 

trước gần 30.000 tín hữu và du khách hành hương năm 

châu tham dự buổi tiếp kiến chung tại quảng trường 

Thánh Phêrô sáng thứ tư 14-4-2010.  

 

Trong bài huấn dụ Đức Thánh Cha đã nói về chức Linh 

Mục thừa tác. Lý do là vì Năm Linh Mục sắp kết thúc với 

Đại Hội Linh Mục Thế Giới cử hành trong ba ngày mùng 

9,10,11 tháng 6 tới đây tại Roma. Vì thế Đức Thánh Cha 

muốn dành một vài suy tư về đề tài này để khai triển 

thực tại phong phú của việc linh mục đồng hình dạng với 

Chúa Kitô trong ba nhiệm vụ giảng dậy, thánh hóa và cai 

quản. Trước hết Đức Thánh Cha giải thích ý nghĩa của sự 

kiện linh mục hành động trong con người của Chúa Kitô 

là Đầu và trong tư cách là đại diện của Chúa. Ngài nói:  

 

Vị linh mục đại diện cho Chúa Kitô. Đại diện cho ai có 

nghĩa là gì? Trong ngôn ngữ thông thường nó có nghĩa là 

tiếp nhận một sự thừa ủy của một người để đại diện, nói 

và hành động thay cho người ấy, vì người được đại diện 

vắng mặt khỏi hành động cụ thể. Câu hỏi được đặt ra là 

vị linh mục có đại diện cho Chúa trong cùng một cách 

thức như thế hay không. Câu trả lời là không, bởi vì trong 

Giáo Hội Chúa Kitô không bao giờ vắng mặt, Giáo Hội là 

thân mình sống động của Chúa và Đầu của Giáo Hội là 

Ngài, hiện diện và hoạt động trong Giáo Hội. Chúa Kitô 

không bao giờ vắng mặt, trái lại Ngài luôn luôn hiện diện 

trong một cách thế hoàn toàn tự do khỏi mọi hạn hẹp  

 

 

 

 

 

không gian và thời gian, nhờ biến cố Phục Sinh, mà 

chúng ta chiêm ngắm một cách đặc biệt trong mùa Phục 

Sinh này.  

 

Tiếp tục bài huấn dụ Đức Thánh Cha khẳng định như 

sau: Vì thế vị linh mục hành động trong con người của 

Chúa Kitô là Đầu và đại diện Chúa nhưng không bao giờ 

hoạt động nhân danh một người vắng mặt, mà trong 

chính Con Người của Chúa Kitô Phục Sinh, hiện diện với 

hành động hữu hiệu thật sự. Người hành động và thực 

hiện điều mà vị linh mục không thể làm được: đó là 

truyền phép rượu và bánh để chúng thật sự là sự hiện 

diện của Chúa và tha tội cho tín hữu. Chúa khiến cho 

hoạt động của Người hiện diện thực sự trong người chu 

toàn các cử chỉ đó. Truyền Thống đã nhận ra trong các lời 

nói liên quan tới sứ mệnh của Chúa ba nhiệm vụ là giảng 

dậy, thánh hóa và cai quản trong sự khác biệt và hiệp 

nhất sâu xa của chúng. Thật ra chúng là ba hành động 

của Chúa Kitô phục sinh, là Đấng dậy dỗ trong Giáo Hội 

ngày nay và trong thế giới, và như thế tạo ra đức tin, quy 

tụ dân Người, tạo ra sự hiện diện của sự thật và xây dựng 

sự hiệp thông đích thực của Giáo Hội hoàn vũ, thánh hóa 

và hướng dẫn.  

 

Nhiệm vụ thứ nhất là giảng dậy. Nhiệm vụ ấy đặc biệt 

quan trọng trong giai đoạn cấp thiết giáo dục ngày nay. 

Chúng ta đang sống một sự lẫn lộn lớn liên quan tới các 

lựa chọn nền tảng của cuộc sống và các câu hỏi liên quan 

tới thế giới và nguồn gốc của nó, chúng ta sẽ đi đâu, phải 

làm gì để chu toàn sự thiện, phải sống các giá trị táo bạo 

nào. Có nhiều triết lý trái nghịch nhau nảy sinh rồi biến 

mất tạo ra sự lẫn lộn liên quan tới các quyết định nền 
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tảng phải sống làm sao, vì chúng ta không biết chúng ta 

được tạo dựng cho cái gì và đi về đâu. Cũng như xưa kia 

Chúa Giêsu quặn lòng thương xót dân chúng đi theo 

Ngài, vì thấy họ bơ vơ không biết đâu là ý nghĩa đích thật 

của Kinh Thánh, nên Ngài đã giảng giải Lời Chúa cho họ 

và chỉ cho họ thấy hướng đi. Nhiệm vụ của linh mục cũng 

thế: đó là khiến cho ánh sáng Lời Chúa hiện diện trong sự 

lẫn lộn và lạc hướng của thời đại chúng ta, ánh sáng là 

chính Chúa Kitô trong thế giới này.  

 

Như vậy vị linh mục không giảng dậy các ý tưởng của 

chính mình hay một triết lý do chính linh mục sáng chế 

ra, tìm ra hay ưa thích; vị linh mục không tự mình mà 

nói, không nói cho mình để được người khác khâm phục 

hay nói cho phe phái của mình; không nói các chuyện 

riêng hay các sáng chế của mình, nhưng trong sự hỗn độn 

của mọi triết lý vị linh mục giảng dậy nhân danh Chúa 

Kitô hiện diện và đề nghị chân lý là chính Chúa Kitô, lời 

Chúa, kiểu sống và hành xử của Chúa. Đối với linh mục 

lời Chúa nói về Người cũng có giá trị: ”Giáo thuyết của Ta 

không phải của Ta” (Ga 7,16). Nghĩa là Chúa Kitô không 

đề nghị chính mình, mà như là Con Thiên Chúa, Người là 

tiếng nói của Thiên Chúa Cha. Cả linh mục cũng phải 

luôn luôn nói và hành động như thế: ”giáo thuyết của tôi 

không phải của tôi, tôi không phổ biến các tư tưởng của 

tôi hay các tư tưởng tôi ưa thích, mà tôi là miệng và tim 

của Chúa Kitô và tôi khiến vang vọng lên giáo thuyết 

chung và duy nhất mà Giáo Hội đại đồng đã tạo ra và trao 

ban sự sống”.  

 

Đức Thánh Cha xác định thêm trong bài huấn dụ rằng sự 

kiện linh mục loan báo giáo lý của Chúa Kitô không có 

nghĩa là vị linh mục trung lập. Ở đây lời Chúa Kitô nói về 

Ngài cũng trúng đối với vị linh mục: ”Tôi không tự mình 

mà đến và không sống cho chính mình, nhưng tôi từ Thiên 

Chúa Cha mà đến và sống cho Thiên Chúa Cha”. Vị linh 

mục cũng phải nói: tôi không sống tự mình và cho mình, 

mà sống với và từ Chúa Kitô, vì thế những gì Chúa Kitô 

đã nói với chúng ta trở thành lời tôi cả khi không phải là 

của tôi. Cuộc sống của linh mục phải được đồng hóa với 

Chúa Kitô. Đức Thánh Cha nêu bật việc nội tâm hóa lời 

giảng dậy của linh mục như sau:  

 

Giáo huấn mà linh mục được mời gọi cống hiến, các chân 

lý của đức tin, phải được nội tâm hóa và sống sâu đậm 

trong con đường thiêng liêng cá nhân, để linh mục thực sự 

bước vào sự hiệp thông sâu xa thân tình với chính Chúa 

Kitô. Vị linh mục phải tin, tiếp nhận và tìm sống trước hết 

như là của mình, những gì Chúa đã dậy dỗ và Giáo Hội 

truyền lại trong lộ trình đồng hóa với chức thừa tác của 

mình, như Cha sở thánh họ Ars đã nêu gương.  

 

Do đó tiếng nói của linh mục thường khi xem ra cũng là 

”tiếng kêu trong sa mạc” (Mc 1,3), nhưng chính đó lại là 

sức mạnh ngôn sứ của nó, trong nghĩa nó không bao giờ 

giống và có thể giống bất cứ nền văn hóa hay tâm thức 

thống trị nào khác, mà là cho thấy sự mới mẻ duy nhất có 

khả năng canh tân con người một cách sâu rộng và đích 

thật, nghĩa là chỉ cho thấy Chúa Kitô là Đấng sống động, 

là Thiên Chúa gần gũi hoạt động trong cuộc sống và cho 

cuộc sống thế giới, và trao ban cho chúng ta chân lý và 

kiểu sống.  

 

Linh mục giảng dậy khi chú ý chuẩn bị bài giảng ngày lễ 

cũng như ngày thường, trong nỗ lực đào tạo giáo lý, trong 

các trường học trong các cơ cấu đại học và đặc biệt qua 

cuốn sách không được viết là chính cuộc sống của mình. 

Linh mục luôn luôn giảng dậy, không phải với yêu sách áp 

đặt các chân lý riêng, nhưng với xác tín khiêm tốn và tươi 

vui của người đã gặp gỡ Chân Lý, bị Chân Lý nắm bắt và 

biến đổi, và vì thế không thể làm gì khác hơn là loan báo 

Chân Lý ấy. Thật thế chức linh mục không ai có thể tự 

mình lựa chọn; nó không phải là kiểu đạt sự chắc chắn cho 

cuộc sống, để chiếm hữu một địa vị xã hội. Chức linh mục 

là lời đáp trả tiếng Chúa gọi, đáp trả ý muốn của Chúa để 

trở thành người loan báo chân lý của Chúa chứ không phải 

một sự thật riêng.  

 

Các anh em linh mục thân mến, Dân Kitô xin được lắng 

nghe từ các giáo huấn của chúng ta giáo lý tinh tuyền của 

Giáo Hội, để qua đó canh tân cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô, 

Đấng trao ban niềm vui, sự an bình và ơn cứu độ. Liên 

quan tới điểm này Kinh Thánh, bút tích của các Giáo Phụ 

và các Tiến Sĩ Hội Thánh, Giáo lý của Giáo Hội Công Giáo 

là các điểm tham chiếu không thể tách rời khỏi nhiệm vụ 

giảng dậy cần thiết cho sự hoán cải, cho con đường đức tin 

và ơn cứu rỗi của con người.  

 

Kết thúc bài huấn dụ Đức Thánh Cha nói Thiên Chúa đã 

trao cho các linh mục một nhiệm vụ lớn lao là những người 

loan báo Lời Chúa Chân Lý cứu rỗi; là tiếng nói của Chúa 

trong thế giới để đem lại những gì ích lợi cho các linh hồn 

và con đường đức tin đích thực. Thánh Gioan Vianney đã 

là mẫu gương sáng ngời cho tất cả mọi linh mục. Ngài là 

người khôn ngoan và anh hùng kháng cự lại tất cả các áp 

lực văn hóa xã hội thời đó để dẫn đưa ra các linh hồn đến 

với Thiên Chúa. Đơn sơ, trung thành và cụ thể là các đặc 

thái chính trong việc giảng dậy của ngài, thêm vào đó là 

trong sáng trong đức tin và thánh thiện trong cuộc sống.  

 

Sau khi chào tín hữu bằng nhiều thứ tiếng khác nhau Đức 

Thánh Cha đã cất kinh Lậy Cha và ban phép lành tòa 

thánh cho mọi người.  

Linh Tiến Khải  

 

Đức Hồng Y Claudio Hummes mời gọi các 

Linh mục trên thế giới đến giáo đô Rôma dự 

Đại Lễ kết thúc Năm Thánh Các Linh Mục. 

 
Tòa Thánh Vatican ngày 15 tháng Tư, 2010 / 02:23 pm 

theo tin Thông Tấn Xã Công giáo toàn cầu (CNA/EWTN 

News) Đức Hồng Y Claudio Hummes, Bộ Trưởng Thánh 

Bộ Giáo Sĩ của Giáo Triều Rôma đã viết; " Hãy đến giáo đô 

Rôma và Thiên Chúa sẽ chúc lành cho Anh Em." trong Lá 

thư gởi đến tất cả các Linh mục trên toàn thế giới để mời 

gọi qúy Linh mục đến giáo đô Rôma tham dự Đại Lễ kết 
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thúc Năm Thánh Các Linh Mục. ĐHY Bộ Trưởng mời các 

giáo sĩ linh mục đến Rôma để thể hiện tinh thần sẵn sàng 

phục vụ Hội Thánh và bày tỏ sự ủng hộ Đức Thánh Cha 

trong những lúc đầy thử thách này.  

 

Chỉ còn đúng 02 tháng nữa là Đại Hội Quốc Tế Các Linh 

Mục sẽ được tổ chức tại giáo đô Rôma từ ngày 09 đến 11 

tháng Sáu năm 2010 để kết thúc năm đặc biệt dành cho 

các giáo sĩ linh mục đã được tuyên bố khai mạc từ ngày 19 

tháng Sáu năm 2009.  

 

Đức Hồng Y Hummes đã lập lại lời Đức Thánh Cha 

Benedicto mời từ tháng Hai và tự ngài gọi điện thoại 

chuyển lời mời tất cả các giáo sĩ linh mục trên toàn thế 

giới đến giáo đô Rôma và tham dự đại hôi kéo dài trong 03 

ngày này. " Qúy Anh Em giáo sĩ Linh mục đừng ngần ngại 

gì hết- hãy mau chóng đáp trả lại lời mời chân thành và 

thân ái của Đức Thánh Cha," ĐHY Humme viết tiếp. " " 

Hãy đến giáo đô Rôma và Thiên Chúa sẽ chúc lành cho 

Anh Em."  

 

Đức Hồng Y cũng đưa ra dự kiến rằng sự hiện diện rất 

đông của Linh mục đoàn khắp thế giới tại Công Trường 

Thánh Phêrô trong dịp này lại mang thêm một cơ hôi 

hiếm có cho Đức Thánh Cha " Thêm Sức" cho Các giáo sĩ 

linh mục; đìều này "sẽ là một cách thế tích cực và đầy 

trách nhiệm để cho chính các giáo sĩ linh mục thể hiện 

rằng các ngài đã sẵn sàng và không hề nao núng vì phục 

vụ nhân loại do Đức Chúa Giêsu Kitô đã tín thác cho các 

Linh mục và giáo sĩ."  

 

Sự hiển thị của qúy anh em linh mục giáo sĩ nơi Công 

trường Thánh Phêrô trước mặt thiên hạ ngày nay sẽ là 

một bản tuyên ngôn của việc "Được Thiên Chúa Sai Đi" 

vào thế giới này-không phải để lên án con người thế gian 

nhưng mà nhờ ân sủng và Tin Mừng của Chúa-người thế 

trần sẽ được cứu độ"  

 

Đức Hồng Y nhấn mạnh rằng trong viễn cảm như vậy, việc 

Linh Mục Đoàn thế giới hiện diện thật đông đảo tại giáo đô 

Rôma sẽ có một vai trò rất quan trọng và đầy ý nghĩa.  

 

Hơn nữa tâm thức của rất nhiều giáo sĩ linh mục hiện diện 

tại Rôma trong dịp bế mạc Năm Thánh Các Linh Mục sẽ là 

quà tặng Đức Thánh Cha: " sự đoàn kết, sự ủng hộ, sự tin 

tưởng, và sự hiệp thông vô điều kiện của Linh Mục Đoàn 

thế giới-trong lúc đối diện với những cuộc vu cáo tấn công 

thường xuyên trực tiếp vào Đức Thánh Cha...."  

 

Đức Hồng Y Humme cũng nhắc lại những cuộc vu cáo rất 

bất công của một số báo chí và truyền thông nói rằng Đức 

Thánh Cha đã thất bại trong việc giải quyết những vụ lạm 

dụng sách nhiễu tình dục nơi trẻ vị thành niên của cá 

nhân một số giáo sĩ linh mục: Đức Hồng Y Humme nhấn 

mạnh rằng " trong thế gian lúc này, chưa có ai đã làm 

nhiều việc như chính Đức Thánh Cha Benedicto XVI để 

lên án và chiến đấu chống trả lại những tội ác như vậy một 

cách thích đáng. Bởi vậy sự hiện diện rất đông đảo của qúy 

Anh Em Linh Mục với Đức Thánh Cha tại Công Trường 

Thánh Phêrô trong ngày Đại Hội đó sẽ là một sự phản bác 

rất kiên quyết lại những tấn công bất công mà Đức Giáo 

Hoàng Benbedicto XVI đang là một nạn nhân."  

 

Một sự kiện lớn khác nữa của NămThánh các Linh Mục là 

Đại Hội Thần Học Quốc Tế đã diễn ra trong tháng Ba năm 

nay với sự tham dự của 50 Giám mục và 500 Linh Mục. 

Các đại biểu đã thảo luận về chủ đề Thừa Tác Vụ Linh 

Mục, và đã bàn sâu đến các đề tài quan yếu như Căn tính 

của Linh mục Giáo sĩ và Lời Khấn Sống Độc Thân của giáo 

sĩ tu sĩ. 

Dominic David Trần  

 

Tuyên Bố của Đức TGM John G. Vlazny, 

tổng giáo phận Portland, về truyền thông 

phỉ báng Giáo hội 
 

Sáng ngày 31 tháng 3, chẳng mất nhiều thời gian cho lắm, 

tôi đã hủy bỏ giao kèo mua báo Oregonian dài hạn. Đây 

không phải là lần đầu tiên tôi có dự định này. Trong lúc 

mà sự "phỉ báng Công Giáo" trở nên chính yếu tại địa 

phương, tôi cũng nghĩ rằng đây là một việc mà tôi sẽ phải 

chịu đựng cùng với anh chị em. Tại sao vậy? Bồi thẩm 

đoàn của dư luận đã kết luận rằng giáo hội chúng ta đáng 

bị đối xử như vậy vì giáo hội đã chẳng khá hơn ai trong khi 

giải quyết những vấn nạn lạm dụng tính dục trẻ em. Nhưng 

tôi luôn hoài nghi rằng chắc có một cái gì nữa ở đằng sau 

những sự chú ý mà giới truyền thông ngoài đời đã dành 

cho hoàn cảnh khó khăn của chúng ta.  

 

Tôi xin được rõ ràng hơn về những than phiền của tôi. 

Trong mục đăng ngày 29 tháng Ba của bình luận viên báo 

chí, E.J. Dionne Jr., phần cuối trong ý đồ sắc xảo nhạo 

báng Tòa Thánh, chúng ta đọc được sự khẳng định như 

sau: "Giáo hội cần phải gạt qua một bên những luật sư, 

những chuyên gia ngoại giao và bản năng tồi tàn của 

chính mình...." Nếu khẳng định đó chưa đủ tệ, thử xem câu 

này: "Giáo hội phải minh chứng rằng ngoài việc học được 

bài học đích đáng từ những "xì-căn-đan" này, giáo hội phải 

thành thực quyết tâm tự biến đổi mình." Bây giờ xin cho 

tôi biết, khi anh chị em bị tống kiện đến cả mấy triệu Mỹ 

kim, việc đi tìm luật sư hay các chuyên gia để giúp đỡ 

mình có phải là việc ác ý không? Mơ mộng nữa đi. Còn nói 

về "biến đổi", xin hãy hỏi bất cứ những người làm việc cho 

giáo hội hay những ai lưu ý đến những hoạt động của giáo 

hội, hỏi về tất cả những nỗ lực đang nhằm giúp đỡ nạn 

nhân và bảo vệ trẻ em được đưa nhập vào trong chính sách 

điều hành của giáo hội tại đây và tại nhiều nơi khác.  

 

Rồi ngày 30 tháng Ba, trong trang xã luận có đăng một 

bức hí họa hết sức vô lương tâm đã khinh thường một cách 

bất công Đức Thánh Cha của chúng ta, Đức Giáo Hoàng 

Bênêđíctô XVI. Nó là một hình họa đầy thái độ thù hằn, 

một sự công kích nhắm thẳng vào vị linh mục tối cao của 

chúng ta, vị mục tử chung, vị thầy trung thành của chúng 

ta, người mà, trong cái nhìn của thế giới, là tượng trưng 

cho tất cả về người Công Giáo là ai và làm gì. Tôi cảm thấy 

bị sỉ nhục và tôi hy vọng rằng anh chị em cũng thấy như 

vậy. Có nhiều người gọi cho tôi và thắc mắc muốn biết tôi 

sẽ nói gì hay sẽ làm gì. Tôi cám ơn những sự thúc đẩy này. 
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Anh chị em có thể hình dung được những người thuộc tôn 

giáo hoặc tín ngưỡng khác sẽ phản ứng như thế nào nếu vị 

lãnh đạo của họ bị khinh miệt một cách công khai như vậy 

không? Tờ báo Oregonian sẽ không dám đăng xấu xa về 

Đức Đạt Lai Lạt Ma. Mà họ cũng chẳng nên làm như vậy.  

 

Cọng rơm rác cuối cùng xẩy ra vào ngày 31 tháng Ba. 

Cũng trên mục xã luận, lần này là một bài bình luận nổi 

bật, những bình luận viên đã ngạo mạn trách mắng giáo 

hội trong quá khứ đã thất bại khi giải quyết vấn đề lạm 

dụng tính dục trẻ em, và, qua sự công kích nhục mạ đầy bất 

công, đã chọn thời điểm thánh thiện nhất này của năm 

phụng vụ, trong Năm Linh Mục của hội thánh, móc nối 

liền đời sống giữ khiết tịnh của các linh mục với những vấn 

nạn lạm dụng tính dục trẻ em, trong khi mà tất cả chúng 

ta đều biết rằng: cho tới nay phần đông những người lạm 

dụng tính dục trẻ em là những người có vợ có chồng! Vậy 

thì bây giờ mỗi một người sống độc thân đều bị nghi ngờ 

hết hay sao? Hay chỉ là các linh mục Công Giáo độc thân 

thôi? Và nếu chỉ là vậy thì anh chị em có nên thắc mắc tại 

sao không?  

 

Trên mười năm qua, với cương vị là Tổng Giám Mục Địa 

Phận Portland, bằng cách này hay cách khác, tôi đã cân 

nhắc rất nhiều về những thử thách này và, có lẽ, tôi đã đặt 

nặng vấn đề hơn là chúng đáng được. Nhưng tôi biết rằng 

sự hòa giải và hàn gắn cho những người chịu đau buồn chỉ 

có thể thực hiện được, nếu chúng ta với tư cách giáo hội, 

thật sự ăn năn hối cải và chân thành muốn cải thiện.  

 

Nhưng giới báo chí và giới truyền thông sẽ chẳng bao giờ 

hài lòng. Tại sao vậy? Nó là một thủ đoạn xưa như trái đất: 

"Nếu không ưng ý về một sứ điệp nào thì hãy tiêu diệt 

người làm sứ giả." Giáo Hội Công đôi khi phải là người 

phát ngôn rất đơn độc đưa ra những giải pháp hợp lý cho 

những vấn nạn thực tế như sự phá thai, sự suy giảm giá trị 

trong đời sống hôn nhân và gia đình, những bất công về 

kinh tế đã dẫn tới sự nghèo nàn không gia giảm là nguyên 

nhân làm giảm ý nghĩa về sự thánh thiện của giới tính con 

người và về thế đứng của tôn giáo trên diễn đàn dư luận. 

 

Có lẽ tờ báo Oregonian không có lỗi gì nhiều hơn những tờ 

báo ở những cộng đồng khác, nhưng nó là tờ báo mà phần 

đông chúng ta trong vùng Portland cũng như những người 

cư ngụ miền Tây Oregon thích đọc vì nó mang tính chất 

của "thành phố lớn". Thế nhưng bộ ba: thái độ thù hằn, 

ngạo mạn và nhạo báng đã chào đón độc giả trong những 

ngày đầu của Tuần Thánh, với cái giá mà Hội Thánh Công 

Giáo phải trả, đây là một việc chúng ta không thể chỉ đơn 

thuần chịu đựng và bỏ qua mà không đưa ra một hình 

thức phản kháng nào. Những người chủ bút tờ báo, dĩ 

nhiên là nắm hết các quân bài, vậy thì mình phải làm gì? 

Tôi đã hủy bỏ giao kèo mua báo dài hạn và cũng thúc dục 

anh chị em làm như vậy. Từ nay, khi nhâm nhi hớp cà phê 

buổi sáng tôi sẽ thiếu thốn cái gì đó, nhưng như thế sẽ ít 

tốn thì giờ hơn khi ăn sáng, có thể tôi sẽ chạy bộ được xa 

hơn một chút đồng thời sẽ bớt ăn hơn một tí. Chắc chắn sẽ 

có những điều hay, tốt, cho ta khám phá ra trong những 

tình huống khó chịu nhất.  

Thưa các bạn của tôi, người Công Giáo chúng ta không 

hoàn hảo, nhưng chúng ta đáng được xử xự với sự kính 

trọng của con người. Tôi đã nghĩ rằng mình nên trì hoãn 

việc tuyên bố này để đợi cho đến sau này. Thì đây, sau 

này đã đến vào sáng hôm nay, với tờ báo Oregonian gửi 

đến nhà tôi tờ cuối cùng của một tương lai dự đoán được.  

+ TGM John G. Vlazny 

 

Tin vui Tân Vương Cung Thánh Đường  

Sở Kiện và tin liên quan đến  

Đức TGM Ngô Quang Kiệt 

 
HÀ NỘI -- Sáng hôm nay Đức TGM Hà Nội đã đi Sở Kiện 

để thăm nhà thờ 

giáo xứ này nơi cử 

hành khai mạc Năm 

Thánh Việt Nam 

vào tháng 11 vừa 

qua, vì vừa được tin 

mừng là Tòa Thánh 

đã báo cho biết sẽ 

nâng cấp nhà thờ Sở 

Kiện thành Vương 

Cung Thánh Đường.  

 

Đây thực sự là một niềm vui và là niềm hãnh diện không 

những riêng cho giáo xứ Sở Kiện mà còn chung cho Giáo 

hội Việt Nam. Chính tại Sở Kiện mà Giáo hội Việt Nam 

đang lưu giữ một kho tàng vô giá các hài cốt và các chứng 

tích tử đạo của các Anh hùng Tử đạo Việt Nam.  

 

Sau khi đi thăm Sở Kiện Đức TGM Giuse lại lên đường đi 

Châu Sơn để nghỉ ngơi mấy ngày. Phải thành thật mà nói 

tình trạng sức khoẻ về chứng bệnh mất ngủ của Đức Tổng 

Hà Nội cũng không hơn gì trước đây. Mọi người yêu mến 

Đức Tổng xin tiếp tục cầu nguyện cho Ngài.  

 

Chiều hôm qua, các Đức Giám mục thuộc Giáo Tỉnh Hà 

Nội cũng đã có cuộc gặp gỡ và dùng bữa tối với Đức Tổng. 

Các vị đến thăm và tỏ tình liên kết và qúi mến với vị chủ 

chăn đứng đầu Giáo khu Hà Nội.  

 

Gần đây có những tin đồn thổi và dự đoán về việc đổi thay 

nhân sự tại Tổng giáo phận Hà nội làm cho nhiều người 

Công giáo trong và ngoài nước rất hoang mang nhất là đối 

với những người không hiểu biết đường lối làm việc của 

Giáo hội thì lại càng có những phản ứng rất là bi quan và 

có tác hại lớn cho tình liên đới đoàn kết của Giáo hội tại 

Việt Nam.  

 

Sự kiện theo chúng tôi biết được diện biến như sau: Một 

tuần khi Hội đồng Giám Mục Việt Nam có kì họp vừa qua 

ở Vũng Tầu thì chính VietCatholic có nhận được một 

email của một nhân vật có vai vế làm việc trong chính 

quyền CSVN (và đây cũng nguồn tin mà trong quá khứ đã 

đôi lần cung cấp tin tức đáng tin về các biến cố tôn giáo ở 

Việt Nam - và chúng tôi thường kiểm chứng rất kĩ lưỡng!). 

Tuy nhiên khi nhận được tin này chúng tôi không đăng 

trên VietCatholic vì cho rằng đây chỉ là tin bong bóng CS 
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cho tung ra để lung lạc dư luận. Nhưng tiếc thay một vài 

trang mạng khác đã đăng tin này đang khi Hội Đồng 

Giám Mục VN họp làm cho bầu khí lên "cơn sốt" ngay. 

VietCatholic vẫn không đả động gì đến tin này vì:  

 

1. Việc bổ nhiệm hay thay đổi giám mục không bao giờ 

Tòa Thánh lại cho hỏi ý kiến công khai hay chỉ thị cho bất 

cứ Hội đồng Giám mục nào được bàn tán không khai cả. 

Nếu có cần hỏi thì Tòa Thánh đã có những đường giây 

chính thức như Khâm Sứ Tòa Thánh. Riêng Việt Nam 

không có Khâm Sứ Tòa Thánh thì việc liên quan bổ nhiệm 

thường do các vị trong Ban Á Châu Vụ thuộc Bộ Truyền 

Giáo tìm hiểu hồ sơ và báo cáo trực tiếp lên Bộ Giám Mục. 

Nếu như có những trường hợp đặc biệt tế nhị liên quan tới 

chính trị hay ngoại giao thì đôi khi Tòa Thánh có thể hỏi 

một vài vị thế giá am hiểu về tình hình Việt Nam và Tòa 

Thánh có những đường giây ngầm để trắc nghiệm thâu 

nhận ý kiến của một vài người khả tín để xem phản ứng. 

Một tỉ dụ mới nhất là việc bổ nhiệm cho chức vụ Tổng giám 

mục vô cùng quan trọng thay thế ĐHY Mahony của Los 

Angeles có bao giờ công khai bàn bạc hỏi ý kiến đâu! Và 

cho đến khi Tòa Thánh tuyên bố thì cũng là bất ngờ cho 

mọi người. Nhưng hồ sơ tại Tòa Thánh về vị Tân Tổng 

giám mục phó với quyền thế vị ngai Tổng Giám Mục Los 

Angeles thì không bất ngờ chút nào cả.  

 

2. Tin dự đoán là Đức Cha Đà Lạt ra Hà Nội thay thế Đức 

TGM Hà Nội cũng là tin không logic về xét nhiều khía 

cạnh. Thứ nhất khi chưa bổ nhiệm vị tân giám mục nào 

hay chức vụ nào thì Tòa Thánh không bao giờ tung tin ra 

trước dư luận bao giờ cả. Đó là bí mật ngàn năm của Tòa 

Thánh: chỉ khi nào công bố tên thì công chúng mới biết và 

ngay cả vị được bổ nhiệm cũng chỉ biết chính thức khi được 

công bố (trước đó có hỏi là hỏi vậy mà thôi). Vậy nếu trước 

đó những người này vị nọ nói là mình là tay trong có thẩm 

quyền biết được tin nọ tin kia, thì chỉ là những tin dự đoán 

lung tung. Chính họ không biết họ nói gì! Ngay cả những 

nhân vật làm việc liên hệ điều tra các ứng viên bên Tòa 

Thánh bao giờ cũng tuyệt đối im lặng. Một khi tin đồn mà 

có nguồn từ các vị này là sẽ bị thôi chức lập tức!   

 

Thứ đến, trong tình trạng hiện nay tại Giáo hội ở Việt 

Nam thì 3 Tòa Tổng Giám Mục Hà Nội, Huế, Saigòn 

thường thì Tòa Thánh sẽ cử một vị thuộc nguyên gốc tại 

miền đó nắm chức vụ này, không những gì danh dự của 

Miền và còn vì những yếu tố sâu xa về văn hóa, xã hội, 

nếp sống và tâm thức khác nhau của 3 Miền Trung Nam 

Bắc. Do vậy thường sẽ không cử một vị gốc Bắc làm TGM 

Saìgòn, và sẽ không cử người Nam làm TGP Huế, hay 

người Trung làm TGP Hà nội!  

 

Hơn thế, nếu Tòa Thánh mà làm việc theo đơn đặt hàng 

dù của bất cứ một quốc gia, phe nhóm hay thế lực nào, Tòa 

Thánh sẽ lập tực mất thế giá chủ động của mình. Nguyên 

việc Đức Tổng Hà Nội tuy dù chữa bệnh chưa có tiến triển 

gì nhưng việc Ngài lập tức được Tòa Thánh cho về Hà Nội 

ngay là một câu trả lời hùng hồn và cương quyết về vai trò 

của vị TGM Hà Nội đương nhiệm.  

 

3. Giả như về tình trạng sức khỏe Đức Tổng Giám Mục Hà 

Nội không tiến triển khả quan thêm thì Tòa Thánh có thể 

biết đâu sẽ cử một vị giám mục phó hay phụ tá để giúp 

Ngài. Trong trường hợp này Đức TGM Ngô Quang Kiệt 

vẫn là Giám mục toàn quyền, các giám mục phó hay phụ 

tá phải làm theo sự điều hành của Đức Cha chính. Tổng 

giáo phận Los Angeles có 1 giám mục phó và 7 giám mục 

phụ tá!  

 

4. Nếu giả như điều này xẩy ra trong tương lai thì chúng 

ta không cần phải dự đoán. Hãy nhìn vào những việc Tòa 

Thánh mới làm để thấy phần nào bước kế tiếp. Mới đây 

một địa phận rất ít người là Hưng Hóa, nhưng đùng một 

cái Tòa Thánh bổ nhiệm thêm giám mục phụ tá. Vậy nếu 

như có giám mục phụ tá hay giám mục phó cho Tổng giáo 

phận Hà Nội thì có phải là Đức Cha Vũ Huy Chương 

không? hay có thể là một vị giám đốc Đại chủng viện thế 

giá nào đó? Hay là một vị giám mục nào khác?  

 

5. Một tin dự đoán khác là sắp tới đây ĐHY Saigòn sắp 

đến tuổi hưu dưỡng và đã có vị được sắp xếp thay thế cũng 

là một tin rất giật gân. Thông thường khi đến tuổi 75 tất 

cả các giám mục đều phải làm đơn xin từ chức. Còn việc 

chấp nhận cho từ chức hay không thì là chuyện khác. Tại 

các nước Tây phương có thể khi nhận được đơn từ chức thì 

sau đó được nghĩ ngay, hay muộn lắm là 1 hay 2 năm sau 

khi kiếm được người thay thế. Cũng có những vị trí quan 

trọng như ơ Los Angeles để tránh mội diễn biến đồn thổi 

thì Tòa Thánh còn bổ nhiệm vị thay thế ngay trước khi 

đến tuổi hưu để vị đó làm quen và khi sự việc xẩy ra sẽ có 

sự chuyển tiếp trơn tru và thích hợp. Tại các nước Cộng 

Sản Tây phương trước đây, các hồng y đến tuổi xin hồi 

hưu, Tòa Thánh có khi lưu nhiệm lại 10 cho đến 15 năm 

nữa! 

 

Mới đây, chúng tôi cũng có dịp hỏi trực tiếp về phản ứng 

Đức TGM Ngô Quang Kiệt trước tin đồn sẽ có người thay 

thế ra sao thì Ngài trả lời như sau: "Mình cứ làm việc cho 

tốt, chu toàn trách nhiệm Chúa trao phó. Còn những 

chuyện khác hãy tin tưởng vào sự hướng dẫn của Chúa 

Quan Phòng...".  

 

Dựa vào những tin tức không có bằng chứng xác thực và 

đưa ra những cái nhìn rất "trần tục" như muốn tranh 

giành ngôi vị, ảnh hưởng, và quyền lực là những yếu tố 

không bao giờ chính đáng cho những suy luận về khả năng 

bổ nhiệm các vị chủ chăn trong Giáo hội. Những nhận định 

và phán đoán sai lệch có khi quá khích thì không những 

chúng làm tổn thương tập thể Công giáo phải âu lo và 

buồn phiền mà còn có thể làm hại cho thanh danh, tính 

cách linh thiêng của Ơn gọi làm chủ chăn là do Chúa kêu 

gọi, và làm mất tình đoàn kết chung của Giáo hội tại Việt 

Nam.  

 

Hy vọng mỗi người Công giáo Việt nam chúng ta cũng hãy 

chấp nhận được một thái độ sống phó thác và an bình như 

thái độ của Đức Tổng Hà Nội. Trong Giáo hội, chúng ta 

hãy sống phó thác và tin tưởng và quyền năng hướng dẫn 

của Chúa Thánh Thần.  
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