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Trong th©i gian gÀn Çây, Giáo H¶i Çã bÎ m¶t sÓ ngÜ©i tÃn công m¶t cách hung hãn vŠ
s¿ Thánh ThiŒn trong giáo h¶i, h† nêu lên các công chuyŒn t¶i l‡i Çã xÄy ra trong n¶i
b¶ giáo h¶i .
TrÜ§c h‰t chúng ta phäi nhìn nhÆn Çã có nh»ng låm døng ghê g§m trong Giáo h¶i và
Çôi khi, nh»ng chuyŒn Ãy Çã không ÇÜ®c xº lš Çúng mÙc. Tuy nhiên, dù các vÃn ÇŠ
Çã không ÇÜ®c giäi quy‰t thÕa Çáng, š ÇÎnh cûa Giáo h¶i là không hŠ duy trì nh»ng
låm døng Ãy . Có lúc Giáo h¶i Çã cÓ g¡ng giäi quy‰t vÃn ÇŠ trong phåm vi n¶i b¶ thay
vì kêu g†i giúp Çª tØ bên ngoài; cái Çó không phäi do š qu› quyŒt, nhÜng Çáng ti‰c
thay, Çó là cách suy Çoán lÀm lÅn Çã mang nhiŠu hÆu quä trÀm tr†ng. Cái hÆu quä
mà nh»ng ngÜ©i bÎ låm døng Çang n¥ng nŠ Çeo mang, và m‡i cÓ g¡ng cÀn phäi làm
Ç‹ giúp Ç« nh»ng nån nhân này.
Nên chúng ta không lÃy làm ngåc nhiên vŠ các tÃn công cao Ç¶ Çánh phá vào Giáo
h¶i và vào ñÙc Thánh Cha BênêÇitô XVI, vì Çó là chuyŒn dï nhiên. Nh»ng ngÜ©i
chÓng phá Giáo h¶i së luôn luôn dùng m†i cách có th‹ làm ÇÜ®c, Ç‹ cÓ g¡ng và hûy
diŒt Giáo h¶i; và ngày hôm nay, làm n°i bÆt và phóng Çåi l©i tÓ cáo các låm døng là
vÛ khí mà h† Çang dùng Ç‰n.
ñúng vÆy, Giáo h¶i së bÎ t°n thÜÖng dÜ§i nh»ng Ç®t tÃn công Çó, nhÜng chúng ta hãy
nh§ Giáo h¶i së không bao gi© gøc ngã. CÛng rÃt rõ ràng là có chû mÜu vŠ th©i Çi‹m
tÃn công Ç‹ làm xáo tr¶n mùa Chay, là mùa thánh thiŒn nhÃt ÇÓi v§i ngÜ©i Kitô h»u,
và khi‰n h† chia tâm trí ra khÕi viŒc long tr†ng tÜªng nh§ Ç‰n cái Çau kh°, cái ch‰t và
s¿ Phøc Sinh cûa Chúa chúng ta.
N‰u chúng ta nhìn vào nh»ng s¿ viŒc Çang xÄy ra v§i tinh thÀn sáng suÓt mà không
phäi v§i m¶t tinh thÀn bÎ änh hÜªng các tÃn công rÃt ÇÜ®c thÎnh hành, thì së có ÇÜ®c
s¿ hi‹u bi‰t khác biŒt ÇÓi v§i vÃn ÇŠ này.
ñÙc Thánh Cha, dï nhiên, Ngài Çã và Çang cÓ g¡ng chÆn ÇÙng nh»ng låm døng trong
tÜÖng lai và Ngài Çã cÓ g¡ng giúp các nån nhân qua l©i xin thÙ l‡i, qua viŒc rút phép
m¶t vài linh møc và Giám møc và qua l©i công bÓ không bao gi© chÃp nhÆn nh»ng
hành vi nhøc nhã Çó. M¶t sÓ ngÜ©i Çã phän Ùng låi b¢ng cách tÃn công ñÙc Thánh
Cha qua cách h† trình bày sai lÀm vŠ s¿ thÆt
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Thí dø là trÜ©ng h®p Çau buÒn cûa m¶t linh møc Çã låm døng các em bé bÎ Çi‰c ª
MÏ. M¶t sÓ ngÜ©i Çòi cÃt chÙc ñÙc Thánh Cha vì lš do ñÙc Thánh Cha bi‰t ÇÜ®c viŒc
này. S¿ thÆt là Vatican chÌ ÇÜ®c bi‰t tin 20 næm sau khi s¿ viŒc Çã xÄy ra, và lúc ÇÜ®c
bi‰t tin, là lúc linh møc phåm t¶i Çang hÃp hÓi. Linh møc Ãy van xin ÇÜ®c Ön tha thÙ,
nên ñÙc HÒng Y Ratzinger Çã quy‰t ÇÎnh nay không còn lš do ti‰p tøc n»a, vì Çeo
Çu°i viŒc này có th‹ së gây thêm Çau kh° cho nh»ng ai trong cu¶c, n‰u nó trª thành
tin tÙc công khai. VÎ linh møc mÃy tháng sau Çó Çã qua Ç©i. Tôi nghï r¢ng bÃt cÙ ai có
lòng xót xa, trong trÜ©ng h®p này h† cÛng së hành Ç¶ng nhÜ vậy.
Thêm m¶t cu¶c tÃn công vào ñÙc Thánh Cha qua ngÜ©i anh cûa ngài, George là m¶t
linh møc (và là giám ÇÓc m¶t ban h®p ca nhà th© n‡i ti‰ng), linh møc George Çã tát
tai m¶t bé trai ban h®p ca vào næm 1960 và ngÜ©i ta kêu lên là låm døng. Trong
nh»ng næm tháng Çó, áp døng hình phåt rÃt ph° thông trong trÜ©ng h†c và xã h¶i và
vào th©i Ãy hình phåt không bÎ coi nhÜ låm døng.
(LÆp tÙc ngay sau khi luÆt ban hành không ÇÜ®c phép dùng hình phåt, George
Ratzinger Çã mØng r« chÃp nhÆn và nói, ÇÓi v§i ngài Çây là m¶t s¿ "nhË nhÕm". ñÒng
th©i, m¶t c¿u ca viên trong ban h®p ca nói là các em kính và m‰n ngài, ngài muÓn có
k› luÆt, nhÜng k› luÆt giÓng nhÜ ông ÇÓi v§i con cháu, v§i m¶t tÃm lòng thÜÖng yêu.)
VÆy thì chúng ta, bây gi© b¡t ÇÀu xº lš tÃt cä nh»ng thÀy cô hay cha mË mình vì h†
Çã dùng hình phåt trên các em chæng ? Nhìn låi quá khÙ và Çem nh»ng tiêu chuÄn
ngày nay Ç‹ áp døng m¶t cách l¿a l†c trên ngÜ©i khác là m¶t ÇiŠu rÃt bÃt công.
M¶t cÓ g¡ng khác Ç‹ làm t°n håi ñÙc Thánh Cha là gán cho ngài không can thiŒp
thÕa Çáng vŠ m¶t linh møc có hành vi t¶i l‡i ª Munich vào th©i kÿ ñÙc Thánh Cha gi»
chÙc Giám Møc ª Çó.
ThÆt s¿ linh møc Çó thu¶c vŠ m¶t giáo phÆn khác ª ñÙc, và Çã bÎ cách chÙc. Giáo
phÆn Munich Çã thÕa thuÆn Ç‹ linh møc Ãy Ç‰n Ç‹ chºa bịnh tâm lš. ñÙc Giám møc
Ratzinger ÇÒng š là linh møc Çó cÀn thuyên chuy‹n và phäi ª tr† trong nhà dòng. Tuy
nhiên, vÎ giám tÌnh, không tham khäo ñÙc Giám Møc Ratzinger ho¥c xin phép ngài,
Çã t¿ quy‰t ÇÎnh r¢ng linh møc Ãy phäi có công tác møc vø giáo xÙ trong th©i gian cÜ
ngø tåi Çây. Th©i gian ng¡n sau Çó, ñÙc Giám Møc Ratzinger d©i Çi khÕi giáo phÆn và
ngài không bi‰t tin vŠ linh møc Ãy ÇÜ®c hoåt Ç¶ng trong giáo xÙ.
Không tÃn công nào có cæn bän v»ng ch¡c tÓ cáo ñÙc Thánh Cha, nhÜng nó không
làm ngØng låi nh»ng thêu dệt s¿ thÆt do m¶t sÓ ngÜ©i. CÛng nên nh§ låi, xã h¶i cho
Ç‰n gÀn Çây, thông thÜ©ng các låm døng hay bÎ che dÃu khÕi con m¡t dÜ luÆn vì
ngÜ©i ta tin Çó là cách hành s¿ tÓt nhÃt. Nh»ng gia Çình, nån nhân, các t° chÙc chính
phû hay tÜ nhân ÇŠu không muÓn nh»ng låm døng Ãy ÇÜ®c thiên hå bi‰t Ç‰n nên
Çem dÃu chúng xuÓng dÜ§i tÃm thäm. NhÜ vÆy làm sao, chúng ta có th‹ trong mong
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cách suy nghï Çó låi không Çi vào trong Giáo h¶i, vì Giáo h¶i gÒm toàn nh»ng ngÜ©i
tØ xã h¶i Ç‰n ?
Hôm nay, rÃt nhiŠu ngÜ©i ném hòn Çá ÇÀu tiên mà không nghï Ç‰n nh»ng sai lÀm cûa
chính h† hay nh»ng sai lÀm cûa xã h¶i nói chung, mà chính h† và gia Çình h†, trong
quá khÙ và hiŒn tåi, có ít nhiŠu trách nhiŒm vì h† là m¶t thành phÀn trong xã h¶i.
ThÆt buÒn khi thÃy nh»ng công viŒc tÓt ÇËp mà Giáo h¶i Çã làm trong toàn th‰ gi§i låi
bÎ bÕ quên. Công cu¶c bác ái r¶ng l§n nhÃt trong th‰ gi§i Ç‰n tØ Giáo h¶i công giáo,
cho ngÜ©i nghèo thÙc æn, sæn sóc các bŒnh nhân và giúp Çª nh»ng ngÜ©i thi‰u thÓn ª
rÃt nhiŠu quÓc gia. Có rÃt nhiŠu tu sï tÆn tøy cä cu¶c Ç©i Ç‹ làm s¿ tÓt lành và nhiŠu
khi h† hy sinh chính bän thân vì tình thÜÖng dành cho ngÜ©i anh em. Th‰ gi§i låi
quên Çi quá dÍ dàng nh»ng linh møc và tu sï bÎ ám sát, tra tÃn, hãm hi‰p khi h† ra Çi
giúp Ç« nh»ng ngÜ©i thi‰u thÓn. ña sÓ các linh møc tÓt lành và phøng s¿ nhân loåi
ÇŠu bÎ quên lãng trong khi Çó, m¶t sÓ nhÕ linh møc phåm t¶i thì låi bÎ Çem ra rêu rao
vì viŒc làm t¶i l‡i cûa h†.
(M¶t giáo sÜ ngÜ©i ñÙc khoa thÀn kinh hình luÆt, Giáo sÜ Hans-Ludwig Kröber ª
Berlin, Çã làm thÓng kê vŠ låm døng con trÈ.TØ næm 1995 cho Ç‰n hôm nay, Çã có
210.000 trÜ©ng h®p låm døng con trÈ ª ñÙc quÓc ÇÜ®c báo cáo v§i nhà chÙc trách.
NhÜ vÆy có khoäng 14.000 vø m‡i næm. SÓ các tu sï dính líu trong trÜ©ng h®p này là
94 vø trong khoäng th©i gian 15 næm. Giáo sÜ Kröber phát bi‹u r¢ng xác suÃt ngÜ©i
nam Ç¶c thân phåm t¶i này là 36 lÀn ít hÖn ngÜ©i nam "bình thÜ©ng")
Giáo H¶i së sÓng còn qua cÖn nuôi dÜ«ng tin tÙc mê loån mà m¶t sÓ ngÜ©i Çang cÓ
sÙc c¡n mòn s¿ Thánh ThiŒn trong Giáo H¶i ; giÓng nhÜ trong quá khÙ, Giáo h¶i së
thoát khÕi khó khæn này và së trª thành m¶t Giáo H¶i månh më hÖn.
Chúng ta hãy ÇÒng lòng không mÃt tinh thÀn nhÜng hãy ÇÙng v»ng vàng trong ÇÙc
tin cûa chúng ta, Ç‹ trả lời trước nh»ng tÃn công vào Giáo H¶i, không phäi chúng ta
chÌ trả l©i v§i một Tình Yêu tha thÙ nhÜng cũng v§i m¶t Tình Yêu Tuyên XÜng s¿ ThÆt
và Bênh V¿c Giáo H¶i trong cÖn gian nan thº thách.

" Defending the Church" by Alan Ames,
translated with written authorization from the author.
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