
 

Đời Sống Linh Mục 
 
 

viết đã sửa chữa… càng đọc càng thấy cần sửa chữa nhiều hơn nữa…” 

Hy vọng chúng tôi sẽ tiếp tục nhận thêm được những bài viết quý báu của 

Cha trong tương lai.  

 

Xin Chúa chúc lành cho những công việc mục vụ của Cha. 

 

Linh mục Francis Lý văn Ca. 

 

Anh chị em thân mến, 

 

Sau khi bài viết “Những Nan Đề Với Tân Giáo Hoàng Trong Thiên Niên 

Kỷ Thứ III” của Giáo sư Xuân Vũ Trần Đình Ngọc được đăng trên 

Oregon Thời Báo, tôi đã nhận được rất nhiều câu hỏi cũng như những 

băn khoăn của anh chị em.  Hôm nay, tôi xin gửi đến anh chị em những 

chia sẻ của riêng cá nhân tôi về bài viết của tác giả Trần Đình Ngọc.  Hy 

vọng qúy anh chị em sẽ tìm được những câu trả lời qua bài chia sẻ này.  

Nguyên văn của Giáo sư Xuân Vũ Trần Ðình Ngọc tôi xin được trích 

nguyên văn (Italic) và bỏ ở trong ngoặc kép. 

 
Gs Trần Ðình Ngọc: “Kể từ thứ bảy 2-4-2005, sau khi Giáo Chủ Gio-an 

Phao-lô Đệ Nhị qua đời...” 

 
Lm. Phạm Tĩnh: Vấn đề đầu tiên tôi muốn đề cập đến là danh xưng của 

Ðức Giáo Hoàng (the Pope).  Dựa theo tài liệu của Vietcatholic.net, 

những danh xưng của vị lãnh đạo tối cao (the Pope) trong Giáo Hội Công 

Giáo là: 

 

 

Vietcatholic.net 

Linh Mục Ansgar Phạm Tĩnh 
 

Lời Giới Thiệu 
 

Nhận thấy bài viết dưới đây của 

Linh mục Ansgar Phạm Tĩnh, ở 

Vancouver, Canada dựa trên 

bài viết của Gs Trần Ngọc Đỉnh 

liên quan đến “Đời Sống Linh 

Mục” với những phân tích sâu 

sắc có nền tảng dựa trên những 

nguồn tài liệu quý báu trong 

Giáo Hội, với sự đồng ý của 

Cha Ansgar Phạm Tĩnh, chúng 

tôi xin trích đăng lại bài phần 

tích nầy trên trang News của 

Vietcatholic.net. 
 

Bài phân tích nầy khá dài và 

xúc tích, chúng tôi sẽ lần lượt 

trích đăng trong 3 ngày liên 

tiếp. Thay mặt Ban Biên Tập 

của Vietcatholic, tôi xin chân 

thành cám ơn Cha An-cha 

Phạm Tĩnh đã cho phép chúng 

tôi được trích đăng lại tài liệu 

quý giá mà Cha đã dầy công 

nghiên cứu như Cha đã viết 

trong một email….”Đây là bài 

viết đã sửa chữa… càng đọc 

càng thấy cần sửa chữa nhiều 

hơn nữa…” Hy vọng chúng tôi 

sẽ tiếp tục nhận thêm được 



 

 

 Đức Thánh Cha - Holy Father 

 Giám Mục Roma - Bishop of Rome 

 Vị Đại Diện Chúa Giêsu Kitô - Vicar of Jesus 

Christ 

 Người Kế Vị Thánh Phêrô - Successor of St. 

Peter 

 Hoàng Tử của Các Tông Đồ - Prince of the 

Apostles 

 Giáo Hoàng Tối Cao của Giáo Hội Hoàn Vũ 

- Supreme Pontiff of the Universal Church 

 Vị Thủ Lãnh của Nước Ý- Primate of Italy 

 Thượng Phụ Giáo Chủ Phương Tây - 

Patriarch of the West 

 Tôi Tớ của Các Tôi Tớ Thiên Chúa - 

Servant of the Servants of God 

 Tổng Giám Mục và Tổng Trấn Tỉnh Miền 

Roma - Archbishop and Metropolitan of the 

Province of Rome 

 Quốc Vương của Quốc Gia Thành Vatican- 

Sovereign of the State of Vatican City.   

 

Như vậy danh xưng Thượng Phụ Giáo Chủ Phương 

Tây thì chính xác hơn là Giáo Chủ. 

 
Gs. Trần Ðình Ngọc: “Có nhiều ý kiến về nhiều vấn 

đề. Chúng tôi không thể nhớ hết tên và hết ý kiến của 

họ. Cũng trong tâm tình đó và theo ý kiến riêng của 

chúng tôi, chúng tôi thấy vị Tân Giáo chủ phải đáp 

ứng được nhiều vấn nạn sau đây...” 
 
 

Lm. Phạm Tĩnh: “Có nhiều ý kiến và nhiều vấn đề” 

thế nhưng nếu tác giả chỉ cần đưa ra một hoặc hai tên 

tuổi ví dụ như sơ Juan Chisttins, hay cha John Morris 

và một hai ý kiến của họ (sơ Juan thì ủng hộ chủ 

trương cho phụ nữ làm linh mục, cha Morris ủng hộ 

việc cho linh mục có sự chọn lựa trong việc sống độc 

thân...) thì quý hóa biết mấy.  Rất tiếc tác giả chỉ nói 

trống không làm cho tôi thắc mắc là không biết nhiều 

vấn đề là bao nhiêu mà tác giả không thể nhớ hết 

được??? 

 
Gs. Trần Ðình Ngọc:  “Ý kiến riêng của chúng tôi, 

chúng tôi thấy vị Tân Giáo chủ phải đáp ứng được 

nhiều vấn nạn sau đây”  

 

Lm. Phạm Tĩnh: Tôi nghĩ rằng trên cương vị là một 

vị thủ lãnh của Giáo Hội hoàn cầu, là một người cha 

trong một đại gia đình, Ðức Tân Giáo Hoàng chắc 

chắn sẽ chú ý lắng nghe những ý kiến và những thao 

thức của con cái trong Giáo Hội, thế nhưng điều đó 

không có nghĩa là “vị Tân Giáo chủ phải đáp ứng 

được nhiều vấn nạn.”  

 

Gs. Trần Ðình Ngọc: “Kể từ Giáo Hoàng Gregorio 

VII, hàng Linh mục phải sống độc thân, còn trước 

đó giáo sĩ vẫn có gia đình. Tự đó đến nay, theo báo 

chí Mỹ, là hơn 800 năm...”  

   

Lm. Phạm Tĩnh: Xin thưa với quý độc giả 2 vấn 

đề: 
 

Thứ nhất: Hàng giáo sĩ trong Giáo Hội Công Giáo: 

giám mục, linh mục và phó tế chuyển tiếp 

(transitional deacons) không hề PHẢI SỐNG ÐỘC 

THÂN! Trong suốt thời gian huấn luyện (formation 

period), tất cả các chủng sinh trong các chủng viện 

và các nam tu sĩ trong các hội dòng có từ 8 đến 12 

năm để suy nghĩ, chịu thử thách và cầu nguyện rất 

kỹ lưỡng rồi sau đó họ mới tuyên bố trước mặt vị 

Giám Mục chủ phong và trước toàn thể cộng đoàn 

dân Chúa rằng họ TỰ NGUYỆN sống KHIẾT 

TỊNH vì nước Trời với sự trợ giúp của ơn thánh 

Chúa.     
 

Sắc lệnh Optatam Totius của Công Ðồng Vatican II 

dạy như thế này: “Các chủng sinh theo truyền 

thống đáng kính sống độc thân linh mục đúng với 

quy luật thánh thiện bền bỉ của lễ chế mình, phải 

được cẩn thận hướng dẫn bậc sống ấy.... Họ cần 

thâm tín rằng: bậc sống [độc thân] đáng hân hoan 

đón nhận không phải chỉ như một mệnh lệnh do 

Giáo Luật, nhưng như là một ân huệ quý giá của 

Thiên Chúa mà họ phải khiêm tốn cầu xin, và phải 

mau mắn đáp ứng với tự do và quảng đại, nhờ ơn 

Chúa Thánh Thần thúc đẩy và giúp đỡ” (# 10).   
 

Thứ hai: Tác giả nói đúng khi nói rằng “trước đó 

giáo sĩ vẫn có gia đình” nhưng không có nghĩa là 

thiếu vắng những quy định và những đòi hỏi các 

giáo sĩ sống đời sống độc thân.   Trong thực tế, đời 

sống độc thân trong Giáo Hội thì đã có từ thế kỷ thứ 

4 rồi chứ không phải chỉ mới có “hơn 800 năm.”  

Thiết tưởng khi nói đến luật độc thân của hàng giáo 

sĩ trong Giáo Hội Công Giáo thì tác giả nên tham 

khảo và nghiên cứu một cách rất kỹ lưỡng về giáo 

luật (canon laws), những giáo huấn (magisterium), 

và những văn kiện (documents) của Giáo Hội Công 

Giáo thì mới xác thực và đáng tin cậy, chứ nếu chỉ 

dựa “theo báo chí Mỹ” thì e rằng không ổn cho lắm.   
 

Có không biết là bao nhiêu báo chí Mỹ đã, đang và 

sẽ còn có những thái độ thù nghịch với Giáo Hội 

Công Giáo và cố tình bóp méo sự thật, thì chắc quý 

độc giả không lạ lẫm gì!  Tôi đoán vậy!  Sau đây là 

những dữ kiện có liên quan đến vấn đề kỷ luật sống 

độc thân (a disciplinary rule of celibacy) của các 

giáo sĩ trong Giáo Hội Công Giáo: 

 
 
 
 



 

 

 Công Ðồng Elvira (c. 305-306) đã ra sắc lệnh 

nghiêm cấm các giáo sĩ lập gia đình... “It is 

decided that marriage be altogether prohibited to 

bishops, priests, and deacons...” và cấm các giáo 

sĩ đã lập gia đình chung sống với vợ và sinh con 

cái "... or to all clerics placed in the ministry, and 

that they keep away from their wives and not 

beget children...”  Bất cứ ai vi phạm thì sẽ lập 

tức bị truất phế và huyền chức “...whoever does 

this, shall be deprived of the honor of the clerical 

office" (Canon 33, Council of Elvira; Denzinger, 

The Sources of Catholic Dogma, pg. 25; c 1957 

B. Herder Book Co.).  Xin lưu ý, luật độc thân do 

Công Ðồng Elvira chưa được áp dụng triệt để 

trên Giáo Hội hoàn vũ (universal church).
 

 

 Công đồng Aries (314) canon # 29 ghi rõ rằng 

những linh mục và phó tế nào đi ngược lại với 

quyết định của Công Ðồng thì sẽ bị loại ra khỏi 

hàng ngũ giáo sĩ “Moreover, (concerned with) 

what is worthy, pure, and honest, we exhort our 

brothers (in the episcopate) to make sure that 

priests and deacons have no (sexual) relations 

with their wives, since they are serving the 

ministry every day. Whoever will act against this 

decision, will be deposed from the honour of the 

clergy (Corpus Christianorum . Series Latina, 

from now on CC 148, 25). 
 

 Công đồng Nicaea (325) canon # 3 cấm chỉ tất cả 

giáo sĩ sống cùng nhà với phụ nữ ngoại trừ mẹ, 

em gái ruột, cô ruột: “The great Council has 

absolutely forbidden bishops, priests and 

deacons — in other words, all the members of 

the clergy — to have with them a sister-

companion (syneisaktos) with the exception of a 

mother, a sister, an aunt, or, lastly, only those 

persons who are beyond any suspicion” 

(http://www.vatican.va/roman_curia/congregatio

ns/cclergy/documents/rc_con_cclergy_doc_0101

1993_chisto_en.html).
 

 

 Luật sống độc thân của hàng giáo sĩ cũng được 

tìm thấy trong lá thư của thánh Giáo Hoàng Lêo 

Cả (440-461) gửi cho Ðức Giám Mục Rusticus 

of Narbonne vào năm 458, ngài viết rằng:
 
 “Luật 

sống khiết tịnh được áp dụng cho tất cả các thừa 

tác viên trên bàn thờ như giám mục, và linh 

mục,...”
 
The law of continence is the same for 

the ministers of the altar, for the bishops and for 

the priests” (Epist. ad Rusticum Narbonensem 

episcopum, Inquis, III., Resp. PL 54, 1 204a.) 
 

 Từ thế kỷ thứ 4 cho đến thế kỷ thứ 11, nhiều 

Công Ðồng Gerona (517), Toledo (589), 

Carthage (419) đã ra những sắc lệnh liên quan 

đến đời sống độc thân của hàng giáo sĩ. Thế 

nhưng xin lưu ý, những Công Ðồng này chỉ 

nhắc lại (repeated) những kỷ luật sống độc 

thân của hàng giáo sĩ chứ không đưa ra điều gì 

mới lạ. http://www.saint-

mike.org/Apologetics/QA/Answers/Church_H

istory/History_View.html 

 Năm 1059, Ðức Giáo Hoàng Nicholas II 

(1059-1062) huyền chức tất cả các linh mục 

có vợ và nghiêm cấm giáo dân không được 

tham dự các thánh lễ do các linh mục này chủ 

sự.  http://www.saint-

mike.org/Apologetics/QA/Answers/Church_H

istory/History_View.html 

 Dưới triều đại của thánh Giáo Hoàng Gregory 

VII (1073-1085) luật độc thân của giáo sĩ đã 

được phổ biến rộng rãi trong Giáo Hội hoàn 

vũ chứ không phải linh mục mới phải sống 

độc thân từ thời điểm này. http://www.saint-

mike.org/Apologetics/QA/Answers/Church_H

istory/History_View.html 
 

Tôi không biết rõ Giáo Sư Xuân Vũ Trần Ðình 

Ngọc là một người hay là hai người và ông viết 

bài này nói lên quan điểm của cá nhân hay đại 

diện cho ai khác?  Lý do là vì Giáo sư hay dùng 

những đại chủ từ “chúng tôi,” “chúng ta” và 

những cụm từ tiêu biểu cho số đông trong bài này.  

Nếu tác giả chỉ dùng danh xưng “TÔI” để nói lên 

ý kiến riêng của mình thôi thì chắc chắn tác giả sẽ 

không xúc phạm đến người đọc, bởi vì đâu phải ai 

cũng có cùng quan điểm như tác giả.   Sau đây là 

những ví dụ điển hình: 
 

- “Chúng ta nên nhớ số thanh niên gia nhập 

chủng viện, dòng tu theo ơn gọi đã giảm sút tệ 

hại từ 3, 4 thập kỉ nay...” Hy vọng tác giả 

không có ý nói ơn gọi giảm sút tệ hại trong 

300-400 năm nay!  (1 thập kỉ = 10 thế kỷ).   

- Cùng là con người, chúng ta hiểu sự chiến 

đấu dai dẳng và gay go của họ, càng ngày 

chúng ta càng hiểu không thể triệt tiêu bất cứ 

khả năng nào thượng đế ban cho loài người 

mà trong đó  (trích nguyên văn) 

- Nó rất khó nghe nhưng nó là cốt lõi của sự 

việc chúng ta đang nhìn vào. 

- Khi có vụ việc bùng nổ, giáo dân và cả giáo sĩ 

đều nói: "Bản năng sinh tồn âm dương, trai 

gái, trống mái...là bản năng do Thượng Đế 

phú cho con người, con người sinh ra là có. 

Giáo dân thế nào thì giáo sĩ như thế. Không 

nên trách các vị đó làm chi." 

iusto od. Suspendiss praesent luptatum 
zzril delenit augue Duis modo 
consequat.lobortis conseq orper suscipit 
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- Nếu ta nhìn vào đời sống của các Mục Sư Tin Lành, ta thấy với gia 

đình, Mục sư sống rất thoải mái; những chuyện lăng nhăng về xâm 

hại tình dục không thấy và Mục Sư, với nhiệm vụ rao giảng là 

chính, lo cho gia đình riêng của mình là phụ; họ cũng có một cuộc 

sống thoải mái không bị dồn nén, nhất là trong khoảng tuổi từ 20-

60.  

- Cũng như khi xưa, -cầu cho người chết, chúng ta thường đọc kinh 

"Phục dĩ chí tôn, Chân Chúa cửu trùng, Cao ngự chi thiên" và 

"Kinh cầu chữ Hán" Nhưng nay chúng ta không đọc nữa vì nhiều 

người không hiểu ý nghĩa câu chữ Hán, đọc nghêu ngao cái miệng 

mà lòng trống rỗng.  

- Chúng ta đã có những kinh khác cũng không kém ý nghĩa và sốt 

sắng... 

- Li dị, li thân là một khủng hoảng lớn trong hai thế kỉ hiện tại. Ngay 

từ thời Chúa Jésus, người ta đã hỏi Ngài:"Người đàn ông có được 

phép bỏ vợ mình không?" đủ biết việc hai vợ chồng không muốn 

chung sống với nhau nữa đã xẩy ra từ khi có loài người. 

- Chúng tôi rất đồng ý khi đã thành thai nhi, phá là mang tội giết 

người. Nhưng cho dùng các thứ thuốc ngừa thai làm cho phụ nữ 

không thể thụ thai, giải pháp đó có lẽ đắc dụng hơn hết mà không 

phạm tội giết người. Giáo hội CG trước giờ không cho dùng thuốc 

ngừa, còn hơn là "pro-choice" ma phụ nữ Hoa kỳ rất hưởng ứng.  

- Những quí vị đang đọc bài này và cả người viết thì không chịu ảnh 

hưởng nhưng cháu chắt chúng ta sẽ lãnh đủ những gì chúng ta 

không tiên liệu. 

- Ngày nay, người đồng tính lan tràn mọi nơi, mọi lãnh vực và chúng 

ta, tất cả xã hội không thể dè bỉu khinh khi họ mà phải giải quyết 

thỏa đáng cho họ ... đúng ra chúng ta - những người bình thường 

- phải thương họ và nâng đỡ họ vì chúng ta không thể "vứt" họ đi 

đâu được… 

- Nhìn hai người đồng tính, hai đàn ông hoặc hai đàn bà, ôm hôn 

nhau, chúng ta cảm thấy ngượng ngùng, xấu hổ cho con người 

(nói chung), chúng ta cảm thấy một sự tội lỗi, một sự xúc phạm 

hay quá đáng hơn như nhiều người nói, nột sự dơ bẩn, băng hoại. 

Nhưng biết sao khi những bản năng đó không do họ tạo ra mà đã 

tiềm ẩn trong "linh hồn" họ từ khi họ hoài thai làm một con người. 

- Cũng như chúng ta, Giáo Chủ Gio-an Phao-lô II đã nhìn thấy 

cái chướng mắt đó nên Ngài cực lực chống đồng tính, coi như 

một sự sa đọa của thế kỉ. Nhưng thực tế buộc chúng ta phải giải 

quyết vì hạnh phúc của những kẻ đồng tính cũng phải được coi 

trọng như hạnh phúc của những kẻ không-đồng-tính.  

- Nhiều nhà Thần học, trong đó có các LM, nhiều nhà Tâm lí học và 

nhiều giáo dân đã than phiền Giáo hội CG đã bảo thủ, không theo 

kịp trào lưu thế giới mà những nan đề trên đã hiện diện từ lâu. 

- Nếu chúng ta coi TV đài 18 ở Cali, do một Mục sư Nhật giảng đạo 

Chúa thì ta thấy vị Mục sư này đã khéo dùng những sự việc ngoài 

đạo để giảng đạo làm người nghe nhẹ nhàng, thoải mái và ích lợi 

hơn là chỉ lúc nào cũng nói về Phúc Âm. "Ý tại ngôn ngoại" có thể 

dùng cho vị Mục sư nhiệt thành này. 

- Chúng ta cũng nên quan sát, Phật tử làm việc thờ cúng (worship) 

rất dung dị, rất tự nhiên và tự do. Đức Phật cho mình là một con 

người đã "ngộ" đạo mà thôi và ai học tập theo Ngài cũng có thể trở 

nên Phật.  
  

Gs. Trần Ðình Ngọc: “Chúng ta 

phải thành thực nhận rằng luật độc 

thân Linh mục là điều luật khó nhất 

trong ba điều Giáo hội đòi hỏi nơi 

một Linh mục.  ...” 
 

Lm. Phạm Tĩnh:  Là một linh 

mục, nếu tôi tuyên bố với anh chị 

em giáo dân rằng “Chúng ta phải 

thành thực nhận rằng trong đời 

sống hôn nhân các bà là người 

phải chịu nhiều đau đớn nhất bời 

vì các bà phải sinh con!” thì bạn 

nghĩ sao?  Chắc chắn những họ sẽ 

cười khẩy và xem thường tôi vì lời 

nói quá hồ đồ và vô căn cứ này.  

Tại sao vậy?  bởi vì tôi không có 

một tí kinh nghiệm gì về chuyện 

sinh nở, làm sao tôi dám nói rằng 

chúng ta phải thành thực nhận 

rằng đó là chuyện đau khổ nhất của 

các bà?  Còn bao nhiêu chuyện đau 

khổ hơn là chuyện sinh con trong 

đời sống hôn nhân như nuôi dưỡng 

con cái, tiền bạc, nhà cửa, công 

việc làm ăn, bịnh tật...  
 

Cũng vậy, nếu có ai đó chưa từng 

giữ ba điều (có lẽ Giáo sư Trần 

Ðình Ngọc muốn nói đến khó 

nghèo, khiết tịnh và vâng phục, tôi 

đoán vậy)? mà lại “thành thực nhận 

rằng luật độc thân linh mục là điều 

luật khó nhất” thì quý độc giả nghĩ 

sao?   
 

Theo kinh nghiệm bản thân, tôi 

thấy cả ba điều đều KHÓ như nhau 

nếu không có ơn Chúa trợ giúp.  

Thật đấy! Bạn nghĩ thử xem, có cái 

gì hấp dẫn và trên thế gian này cho 

bằng sự TỰ DO CÁ NHÂN, mình 

muốn làm gì thì làm, CỦA CẢI 

VẬT CHẤT, muốn mua gì thì mua, 

và NHỤC DỤC.   
 

Chẳng có cái nào gọi là KHÓ 

NHẤT cả, cả BA LỜI KHẤN: 

VÂNG LỜI—KHIẾT TỊNH—

KHÓ NGHÈO đều KHÓ CẢ nếu 

không có ơn Chúa, thưa bạn.  Nếu 

một linh mục đang sống đời sống 

độc thân nói: “thành thực nhận 

rằng luật độc thân linh mục là điều 

luật khó nhất” thì chắc chắn tôi sẽ 

không thắc mắc!   

 



 

Gs. Trần Ðình Ngọc: “Từ sự khó giữ đó, hàng giáo sĩ đã 

gây ra rất nhiều tai tiếng cho Giáo hội, không kể những 

vụ xâm hại tình dục trẻ nhỏ ở Mỹ mới đây ... Tác giả bài 

này đã nhiều lần ngồi đàm đạo với cố TGM Nguyễn văn 

Bình và cố Giám mục Trần thanh Khâm, Giám mục Phó 

Sài gòn. Khi đề cập đến một số Linh mục tại một số giáo 

xứ, Giám mục Trần thanh Khâm cũng đồng ý là đã có 

những hành động tai hại cho tiếng tăm của hàng LM nói 

chung và cho cá nhân LM đó nói riêng. Nhưng Giám 

mục Phó Sàigòn bảo tôi rằng: "Nếu lọc đãi hết thì chẳng 

còn ai làm việc.”  Nghe Ngài nói, tôi cảm nhận sự khó 

khăn mà các tòa Giám Mục đang gặp phải ” 

 

Lm. Phạm Tĩnh: Trước tiên, tôi rất đồng ý với Ðức 

Giám Mục Trần Thanh Khâm là “Nếu lọc đãi hết thì 

chẳng còn ai làm việc!” bởi vì có ai sanh ra trên cõi đòi 

này là hoàn hảo đâu?  Nhân vô thập toàn mà! Ai cũng 

biết điều ấy.  Ngoài Thiên Chúa ra không ai là người 

thánh thiện và hoàn hảo cả (Mt 19:17).  Như vậy, nếu có 

những giáo sĩ yếu đuối, lỗi lầm thì cũng là điều rất dễ 

hiểu bởi vì họ được tuyển chọn giữa thế gian, giữa những 

con người yếu hèn và tội lỗi.         

 Các giáo sĩ được Thiên Chúa gọi và chọn giữa thế 

gian nhưng không thuộc về thế gian (Ga. 17:16).   

 Các giáo sĩ là những người được Thiên Chúa tuyển 

chọn chứ không phải họ chọn Thiên Chúa (Ga. 

15:16).    

 Các giáo sĩ là những con người yếu đuối và mỏng 

manh lắm cho nên thánh Phaolô mới gọi họ là những 

bình sành, mà trong đó Thiên Chúa dám trao gởi 

những món báu vật là các Bí Tích cho dân Ngài và 

như vậy, thế gian sẽ thấy được “quyền năng phi 

thường phát xuất từ Thiên Chúa, chứ không phải từ 

[họ]” (2 Cor. 4:7). 

 Các giáo sĩ là những người, hơn ai hết cần đến lòng 

thương xót của Thiên Chúa vì họ nhận thức được 

trách nhiệm nặng nề mà họ đang lãnh nhận.  Giống 

như thánh Phaolô Tông Ðồ, các giáo sĩ rất yếu hèn: 

“Tôi tạ ơn Đức Ki-tô Giê-su, Chúa chúng ta, Đấng 

đã ban sức mạnh cho tôi, vì Người đã tín nhiệm mà 

gọi tôi đến phục vụ Người.  Trước kia, tôi là kẻ nói 

lộng ngôn, bắt đạo và ngạo ngược, nhưng tôi đã được 

Người thương xót ...  Đây là lời đáng tin cậy và đáng 

mọi người đón nhận: Đức Ki-tô Giê-su đã đến thế 

gian, để cứu những người tội lỗi, mà kẻ đầu tiên là 

tôi” (1 Tim. 1:12-15).   

 Các giáo sĩ là những người được Thiên Chúa tuyển 

chọn nhưng họ không bao giờ quên rằng họ là cũng là  

những người tội lỗi, yếu hèn như thánh Phaolô nói: 

“Đức Giê-su không như các vị thượng tế khác: mỗi 

ngày họ phải dâng lễ tế hy sinh, trước là để đền tội 

của mình, sau là để đền thay cho dân; phần Người, 

Người đã dâng chính mình và chỉ dâng một lần là 

đủ” (Dt. 7:27).   

 

Vì thế cho nên bất cứ ai qua đời thì cũng cần phải 

dâng lễ cầu nguyện xin Chúa thương xót và tha thứ 

những yếu đuối, lỗi lầm của linh hồn ấy đã phạm 

khi còn sống.  Anh chị em thấy Ðức Cố Giáo 

Hoàng Gioan-Phaolô Ðệ Nhị, hay Mẹ Teresa thành 

Canculta, những người có những nhân đức nổi bật, 

những mẫu gương sáng và được xem như là những 

vị Thánh sống mà Giáo Hội vẫn không ngừng cầu 

nguyện cho linh hồn của các ngài được mau về 

hưởng thánh nhan Chúa.  

  

Gs. Trần Ðình Ngọc: “Trước sự khó giữ đó (sống 

đời sống độc thân) hàng giáo sĩ đã gây ra rất nhiều 

tai tiếng cho Giáo Hội, không kể những vụ xâm hại 

tình dục trẻ nhỏ ở Mỹ mới đây.”   
 

Lm. Phạm Tĩnh: Tôi xin thưa với độc giả hai 

điều: 
 

Thứ nhất: Những vụ tai tiếng, bê bối, lăng nhăng, 

lôi thôi về nhiều khía cạnh cả về luân lý lẫn đạo 

đức của hàng giáo sĩ đã, đang và sẽ còn xảy ra 

trong Giáo Hội trong suốt 20 thế kỷ qua.  Ðiều này 

không có gì mới lạ!  Đọc lịch sử của giáo hội, 

người ta thấy có những vị giáo hoàng lem nhem, 

lôi thôi trong vấn đề tình dục, có con rơi, rồi các 

giám mục, linh mục tham lam chức quyền, buôn 

thần bán thánh, lợi dụng danh nghĩa của Giáo Hội 

để trục lợi cá nhân ... Nhưng những scandals ấy 

xảy ra không phải là vì lý do họ không chịu nổi đời 

sống độc thân.   

Thứ hai:  Những vụ tai tiếng về tình dục (sexual 

abuse) không phải chỉ xảy ra trong Giáo Hội Công 

Giáo do một số giáo sĩ tha hóa, bất trung với lời 

hứa độc thân, nhưng cũng đã xảy ra trong các tôn 

giáo khác nữa.   

Một vị Giám Mục của Giáo Phái Tin Lành lớn tại 

Hoa Kỳ, Ðức Giám Mục William Persell nhắc nhở 

giáo dân của ngài rằng đừng tưởng những vụ bê 

bối của các giáo sĩ trong việc lạm dụng tình dục 

chỉ xảy ra trong Giáo Hội Công Giáo và không có 

ở trong các giáo phái Tin Lành nơi mà các linh 

mục được phép lấy vợ và phụ nữ được làm linh 

mục.  “We would be naïve and dishonest were we 

to say this is a Roman Catholic problem and has 

nothing to do with us because we have married and 

female priests in our church. Sin and abusive 

behavior know no ecclesial or other boundaries." 

(Rt. Rev. William Persell, Bishop of the Episcopal 

Diocese of Chicago, Good Friday Sermon, 2002) 

http://www.reformation.com/  
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Một ký giả khác, Raymond Arroyo, ông chẳng phải là người công giáo, nói rằng phần lớn những vụ kiện cáo 

những giáo sĩ lạm dụng tính dục xảy ra trong các giáo phái Tin Lành.  Có chừng 3,500 vụ một năm, trung 

bình khoảng 70 vụ trong một tuần.  Xin lưu ý những giáo phái này có những giáo sĩ lập gia đình (married 

priests).  Raymond Arroyo says “Putting aside the media fixation with the Catholic Church it is important to 

point out, as the Christian Science Monitor recently did, that the majority of sexual-abuse allegations in 

America occur in Protestant churches. There are 3,500 sex-abuse allegations a year — roughly 70 a week in 

Protestant churches according to the Christian Ministry Resource Survey. Remember, these are churches 

where married clergy and volunteers predominate”  http://www.nationalreview.com/comment/comment-

arroyo051602.asp 

Philip Jenkins, một giáo sư giảng dạy môn lịch sử và nghiên cứu các tôn giáo tại Pennsylvania State 

University, ông không phải là người công giáo, nhưng đứng trước những thông tin thiếu trung thực, phóng đại 

và bất công cũng như trước những thái độ thù nghịch của những thế lực ngấm ngầm chống lại Giáo Hội Công 

Giáo, ông đã viết những bài viết để nói lên sự thật và một cách nào đó lên tiếng khuyên người ta không nên 

vơ đũa cả nắm để tấn công các giáo sĩ vô tội khác.   

Trong bài Những Huyền Thoại Về Các Linh Mục Lạm Dụng Tính Dục Trẻ Em “The Myth of the 

Pedophile Priest”  http://www.catholiceducation.org/articles/religion/re0534.html  Philip Jenkins nói rằng 

ông ta không hề có ý định bênh vực cho những hành động ghê tởm, tội lỗi của một số giáo sĩ lạm dụng tình 

dục và những sai lầm của một số giám mục trong Giáo Hội, nhưng ông rất quan tâm đến những thái độ thù 

nghịch bịnh hoạn nhằm tấn công những giáo sĩ vô tội khác.  “I am in no sense soft on the issue of child abuse. 

My concern over the "pedophile priest" issue is not to defend evil clergy, or a sinful church, but I am worried 

that justified anger over a few awful cases might be turned into ill-focused attacks against innocent clergy.”   

Sau đây là những dữ kiện mà tôi nghĩ đáng cho Giáo sư Xuân Vũ Trần Đình Ngọc và bạn đọc suy nghĩ.  

Philip Jenkins sau nhiều nghiên cứu, ông cho hay những vụ lạm dụng tính dục không phải chỉ xảy ra trong 

hàng ngũ giáo sĩ trong Giáo Hội Công Giáo hay nơi những giáo sĩ sống đời độc thân nhưng những vụ thưa 

kiện về lạm dụng tính dục cũng xảy ra trong hàng ngũ những người lập gia đình như mục sư, giáo sư, bác sĩ, 

những người sống đời sống hôn nhân.... và  trong các giáo phái lớn của Tin Lành và  trong các tôn giáo khác 

như Mormons, Jehovah's Witnesses, Jews, Buddhists, Hare Krishnas... “My research of cases over the past 

twenty years indicates no evidence whatever that Catholic or other celibate clergy are any more likely to be 

involved in misconduct or abuse than clergy of any other denomination — or indeed, than non-clergy. 

However determined the news media may be to see this whole affair as a crisis of celibacy, the charge is just 

unsupported. Literally every denomination and faith tradition has its share of abuse cases, and some of the 

worst involve non-Catholics. Every mainline Protestant denomination has had scandals aplenty, as have 

Pentecostals, Mormons, Jehovah's Witnesses, Jews, Buddhists, Hare Krishnas, and the list goes on. One 

Canadian Anglican (Episcopalian) diocese is currently on the verge of bankruptcy as a result of massive 

lawsuits caused by decades of systematic abuse, yet the Anglican church does not demand celibacy of its 

clergy. However much this statement contradicts conventional wisdom, the "pedophile priest" is not a 

Catholic specialty; yet when did we ever hear about "pedophile pastors"? 

http://www.catholiceducation.org/articles/religion/re0534.html 

Xin quý độc giả nghiên cứu kỹ hơn về từng vụ lạm dụng tính dục trong các giáo phái Tin lành trong năm 

2002 tại trang website này http://www.reformation.com/ 

Gs. Trần Ðình Ngọc viết: “Vậy vị Tân Giáo Hoàng, ở đầu thế kỉ 21 này, có đặt ra vấn đề LM độc thân như 

một câu hỏi lớn để giải quyết?   Chúng ta nên nhớ số thanh niên gia nhập chủng viện, dòng tu theo ơn gọi đã 

giảm sút tệ hại từ 3, 4 thập kỉ nay. Những dòng tu ở Pháp, Ý, Đức, Tây Ban Nha... có khi cả năm không có 

người gõ cửa. Ở Hoa kỳ khá hơn nhưng cũng đã giảm sút trông thấy. Mà giả sử có nhiều ơn gọi tận hiến, khi 

đào luyện họ ra, cứ lo ngay ngáy không biết họ sẽ ‘yếu linh hồn’ lúc nào.” 

 

http://www.nationalreview.com/comment/comment-arroyo051602.asp
http://www.nationalreview.com/comment/comment-arroyo051602.asp
http://www.catholiceducation.org/articles/religion/re0534.html
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Lm. Phạm Tĩnh: Giáo sư Trần Ðình Ngọc khá đúng khi đưa ra nhận 

xét “số thanh niên gia nhập [các] chủng viện, và [các] dòng tu đã giảm 

sút” nhưng không phải là “tệ hại từ 3, 4 thập kỷ nay.”  Khách quan mà 

nói, con số linh mục trong Giáo Hội lúc nào cũng thiếu, bởi vì Chúa 

Giêsu đã nói: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít.  Vậy các con hãy 

xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về” (Mt. 9:37).   
 

Nhìn trên bình diện hoàn cầu, số thanh niên, thiếu nữ dâng mình cho 

Chúa trong các chủng viện và trong các dòng tu tại các nước Châu Âu 

như Anh, Pháp, Ðức, Ý ... thì sút giảm; thế nhưng tại các nước như Ấn 

Ðộ, Việt Nam, Ðại Hàn, Phi Luật Tân và ngay cả ở Hoa Kỳ thì lại có 

rất nhiều thanh niên, thiếu nữ đáp trả lại lời mời gọi của Chúa trong ơn 

gọi làm linh mục và tu sĩ.  Thế thì chẳng có gì đáng để tôi bi quan và 

chán nản.  Sự thăng trầm về ơn gọi là chuyện bình thường đã và đang 

xảy ra trong Giáo Hội.   
 

Trong thực tế, con số thanh niên nam nữ đi tu ở các dòng tu và các 

chủng viện ở Africa, India, Việt Nam, Ðại Hàn... còn rất cao và rất lạc 

quan.  Có những dòng tu ở các nước này phải tạm ngưng không thâu 

nhận ứng sinh vì không đủ nhân sự cũng như tài chánh trong công việc 

đào tạo và huấn luyện.  Ngay tại Hoa Kỳ, Dòng Ðạo Binh Chúa Kitô 

(Legion of Christ) hiện có 2,500 chủng sinh và đang càng ngày càng 

phát triển mạnh mẽ.  
(http://www.catholic.net/RCC/Periodicals/Igpress/CWR/CWR0796/india.) 

(http://www.legionariesofchrist.org/).   

Hiện nay, những địa phận có con số thanh niên đi tu rất khả quan là: 

Atlanta; Denver; Peoria, IL; Kansas City, KA.; Fall River, MA.; 

Arlington, VA.; Newark, NY; Bridgeport, CN.; Charlotte, NC.; 

Lansing, MC.; Lincoln, NB. and Rockford, IL.  Gần chúng ta nhất là 

chủng viện Mt. Angel hiện tại không có đủ chỗ cho các chủng sinh học 

hành và cư ngụ, ban giám đốc của chủng viện Mt. Angel đang chuẩn bị 

xây thêm phòng học và cư xá để huấn luyện các chủng sinh trong tương 

lai.  Rồi còn các chủng viện như Mount St. Mary's in Emmitsburg, MD; 

the Pontifical College Josephinum in Columbus, OH... Số chủng sinh 

vẫn đang gia tăng rất đáng kể.  Thế nhưng ít người nhận ra lắm!  

http://www.ncregister.com/Register_News/082403_0.htm 

Là một người Kitô hữu, tôi nghĩ là tôi phải cầu nguyện, nâng đỡ và cổ 

võ cho ơn gọi tu trì cũng như luôn tin tưởng vào sự quan phòng của 

Thiên Chúa hơn là sống bi quan yếm thế.   
 

Một vấn đề khác mà người ta cũng “nên nhớ” nên biết và nên nghiên 

cứu cho tường tận là sự khan hiếm ơn gọi trong xã hội ngày nay có rất 

nhiều lý do và những nguyên nhân gây ra sự khủng hoảng thì rất đa 

dạng, chứ không phải chỉ vì lý do là các thanh niên sợ “phải sống độc 

thân” như người ta tưởng.  Thật vậy, ngừa thai, phá thai, ly dị, chủ 

nghĩa tiêu thụ, chủ nghĩa cá nhân, đồng tình luyến ái, cuộc sống tự do, 

phóng túng... là những nguyên nhân ảnh hưởng rất lớn đến ơn gọi tu trì 

trong tất cả các tôn giáo chứ không riêng chỉ có trong Giáo Hội Công 

Giáo.  Thật vậy! Làm sao một thanh niên dám hiến dâng cả cuộc đời 

phục vụ cho tha nhân, cho Giáo Hội nếu anh sống trong một gia đình 

thiếu vắng tình yêu của cha mẹ vì cảnh tự do ly dị?  Khó lắm! 

 

Còn nữa, làm sao một thanh niên có 

thể dấn thân vì lý tưởng phục vụ khi 

bố mẹ của anh coi thường giá trị 

của Bí Tích Hôn Phối, khi bố mẹ 

của anh hô hào và chủ trương rằng 

“Giải trừ phép hôn phối cho [chúng 

tôi] để [chúng tôi]  tái lập cuộc đời 

[và đó] chính là giải pháp hay nhất, 

bớt thêm tội nhất và bớt đày đọa 

con người nhất, không phải chỉ hai 

người mà cả một gia đình...” 
(Những Nan Đề...GS.Trần Đình Ngọc). 
 

Làm sao một thanh niên có ý hướng 

dâng mình cho Chúa khi anh sống 

trong một môi trường của sex, mà 

nơi đó người ta tin rằng thoả mãn 

những đòi hỏi của tính dục là 

chuyện rất bình thường và tự nhiên?   
 

Tôi bảo đảm, nếu một thanh niên 

được giáo dục và tin chắc rằng 

“Thượng Đế sinh ra con người với 

đầy đủ tâm, sinh lí, với lục dục, thất 

tình: hỉ, nộ, ai, lạc, ái, ố, dục-  con 

người không muốn cũng không 

được. Những tình cảm yêu, ghét, 

thích, muốn ... đó chính là cái bản 

năng tự nhiên Thượng đế sinh ra để 

con người sinh sôi nảy nở làm đầy 

mặt đất .. .bản năng sinh tồn âm 

dương trai gái, trống mái ... là bản 

năng do Thượng Ðế phú cho con 

người...” (Những Nan Đề... GS. 

Trần Đình Ngọc) thì khó có thể anh 

ta dám đáp trả lại lời mời gọi của 

Chúa sống đời sống tu trì.   
 

Gs Trần Ðình Ngọc viết: “Nếu ta 

nhìn vào đời sống của các Mục Sư 

Tin Lành, ta thấy với gia đình, Mục 

sư sống rất thoải mái; những 

chuyện lăng nhăng về xâm hại tình 

dục không thấy ... Nói chung, khi 

một nhà tu có gia đình, tất nhiên họ 

sẽ có quân bình về tâm sinh lý, họ 

sẽ yên tâm và hăng hái phục vụ 

Cộng đoàn nhiều hơn là phải sống 

với sự cưỡng chế tình dục mỗi giây, 

mỗi phút ... và Mục Sư, với nhiệm 

vụ rao giảng là chính, lo cho gia 

đình riêng của mình là phụ; họ 
cũng có cuộc sống thoải mái không 
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bị dồn nén, nhất là trong khoảng tuổi từ 20-60...”  
 

Lm. Phạm Tĩnh:  Nếu Giáo Sư Trần Ðình Ngọc không thấy hay 

chưa thấy “những chuyện lăng nhăng về xâm hại tình dục” của 

các Mục Sư của các giáo phái Tin Lành thì tôi xin mời ông đọc 

đoạn trích trong bài: “Sexual Abuse in Churches Not Limited 

to Clergy” của ký giả Mary Cagney sau đây:  

“The problem of inappropriate sexual behavior among clergy is 

not new. A 1984 Fuller Seminary survey of ministers in four 

denominations—Presbyterian, Methodist, Episcopal, and 

Assemblies of God—showed that 12.7 percent had engaged in 

sexual intercourse with a church member. The study reported 

that 38.6 percent had made "sexual contact" with a church 

member.  And in a 1993 survey of Southern Baptist pastors, 14.1 

percent confessed to "sexual behavior inappropriate to a 

minister." 

http://www.reformation.com/CSA/SexualAbuseinChurchesNotL

imitedtoClergy.htm 

Và còn những con số thống kê nói về những vụ bê bối của các 

Mục sư do chính các giáo phái trong Giáo Hôi Tin Lành báo cáo 

tại www.reformation.com cũng như những bài viết và những lời 

nhận xét của các nhà chuyên môn trong những website sau đây: 
http://www.reformation.com/CSA/SexualAbuseinChurchesNotLimi

tedtoClergy.htm. 

www.lewrockwell.com/mcmaken/mcmaken99.html, 
http://www.ncregister.com/Register_News/082403_0.htm, 

http://www.catholicherald.com/shaw/shaw03/shaw0731.htm 

Trong phần trên, tôi đã trích dẫn những lời nhận xét của một số 

nhà chuyên môn về lịch sử học, tâm lý học, xã hội học nổi tiếng 

như Philip Jenkins, Raymond Arroyo, Roman Cholij, cũng như 

những lời phát biểu của Ðức Giám Mục William Persell thuộc 

giáo phái Tin Lành Episcopal Church tại Chicago.   

Qua những lời nhận xét của những nhà chuyên môn về tâm lý, xã 

hội, lịch sử, thống kê... như Mary Cagney, Ryan McMaken , 

Gary Schoener, William A. Donohue, Raymond Arroyo, Philip 

Jenkins... (xin lưu ý là đa số những người này không phải là 

người Công Giáo), tôi hy vọng quý độc giả sẽ có được một cái 

nhìn khách quan hơn và rõ hơn về những vấn đề bê bối, lạm 

dụng tình dục.   

Tắt một lời, qua những nghiên cứu và điều tra, các nhà chuyên 

môn đi đến kết luận là những hành động vô đạo đức và tội lỗi 

này không phải chỉ xảy ra nơi những giáo sĩ sống đời sống độc 

thân trong Giáo Hội Công Giáo nhưng đã xảy ra trong tất cả các 

giáo hội Tin Lành nơi các giáo sĩ được phép lấy vợ, và cả trong 

các tôn giáo khác như Mormons, Jehovah's Witnesses, 

Buddhists, Jews, Baptists, Pentecostals, Episcopalians... và cũng 

xảy ra trong các lãnh vực chuyên môn khác như nghành giáo 

dục, bịnh viện, viện dưỡng lão, các cơ quan, tổ chức chính trị...  

 

Về câu thắc mắc: “[N]ếu cho LM có gia 

đình thì có những điều hại nào?” của GS. 

Trần Ðình Ngọc, tôi xin trình bày sơ sơ 4 

cái hại như sau: 
 

1. HẠI THỨ NHẤT: TRÁI TIM BỊ 

CHIA ÐÔI, CHÚA MỘT NỬA, VỢ 

CON MỘT NỬA:  Làm sao mà một 

linh mục có thể chú tâm và hết lòng 

phục vụ dân Chúa khi ông phải bận 

tâm, với những lo toan cho vợ con cả 

về vật chất lẫn tinh thần, cộng thêm vô 

số những trách nhiệm của một người 

chồng và một người cha trong gia 

đình?  Chưa kể những lúc vợ đau, con 

ốm, gần gũi và giáo dục con cái.  Nói 

gì thì nói, khi một linh mục có vợ thì 

ông sẽ ưu tiên mọi sự cho vợ, con của 

ông bởi vì thánh Phaolô nói: “Đàn ông 

có vợ thì lo lắng việc đời: họ tìm cách 

làm đẹp lòng vợ, thế là họ bị chia 

đôi.” (1 Cor. 7:32-34).  Với kinh 

nghiệm bản thân và với những kinh 

nghiệm trong việc mục vụ, Ngài quả 

quyết rằng để tránh “những nỗi thống 

khổ hiện tại, [các linh mục sống độc 

thân] là điều tốt” (1 Cor. 7:26).  Bởi vì 

nếu một linh mục lập gia đình thì “sẽ 

tự chuốc lấy những nỗi gian truân 

khốn khổ. Mà tôi, tôi muốn cho [các 

linh mục] thoát khỏi điều đó” (1 Cor. 

7:28). 

2. HẠI THỨ HAI: HÁ MIỆNG MẮC 

QUAI  Làm sao một linh mục có thể 

mở miệng dạy dỗ, khuyên răn giáo dân 

cũng như chăm lo cho phần rỗi của các 

linh hồn và chu toàn trách vụ của một 

người lãnh đạo tinh thần trong giáo xứ 

được nếu ông lấy phải một bà vợ 

chẳng ra gì: tham lam, kiêu căng, 

chanh chua, lẳng lơ, ngoại tình, lắm 

điều, dữ tợn, nghiện ngập... hay khi 

ông có những đứa con hư hỏng: theo 

băng đảng, hút xì ke, cứng đầu cứng 

cổ...)?  (Ai dám bảo đảm rằng một linh 

mục sẽ lấy được một bà vợ thánh thiện 

và vẹn toàn?).  Tệ hơn nữa, làm sao 

một linh mục có thể giảng dạy về 

những giáo huấn của Giáo Hội có liên 

quan đến vấn đề luân lý khi ông bị vợ 

ly dị, hay khi vợ ông hay con gái ông 

chống lại lời giáo huấn của Giáo Hội: 

thực hiện việc ngừa thai, hoặc tệ hơn 

nữa đi phá thai...?    
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3. HẠI THỨ BA: GIẢM THIỂU CHẤT LƯỢNG CỦA CÔNG 

TÁC MỤC VỤ.  Làm sao một linh mục có thể có trái tim đầy 

nhân ái, thương cảm và tận tâm, dành nhiều thời gian để đến thăm 

hỏi, nâng đỡ, và gần gũi giáo dân, nhất là đang nửa đêm bị dựng 

dậy đi ban Bí Tích Xức Dầu bịnh nhân được - khi ông đang nằm 

trên giường êm ái, trong căn phòng ấm áp với bà vợ có máu G 

(ghen) của ông?  Con chiên nào dám lại xưng tội với ông và xin 

ông lời khuyên giải khi họ thấy vợ của ông linh mục như vậy?   

4. HẠI THỨ TƯ: LINH MỤC VÀ PHU NHÂN TRỞ THÀNH 

GÁNH NẶNG TÀI CHÁNH CHO GIÁO XỨ  Gánh nặng về tài 

chánh sẽ đặt lên vai của giáo dân sẽ tăng gấp nhiều lần và lúc đó sẽ 
nảy sinh vô vàn khó khăn cho Giáo Hội.  Xin lưu ý, các Linh mục 

trong Giáo Hội Công Giáo tại Hoa Kỳ chỉ lãnh một khoản trợ cấp tài 

chánh (remuneration) rất khiêm tốn so với các mục sư Tin Lành hay 
Rabbi Do Thái.  Mức thu nhập của các giáo sĩ (clergy) vào năm 2000 

là:  Rabbi Do Thái từ $55,000-$235,000. Mục sư trong Giáo Hội 

Lutheran khoảng $76,247. Mục sư trong các Giáo phái Tin Lành 

khác khoảng $40,000 còn một linh mục trong Giáo Hội Công Giáo 
(bao gồm mọi chi phí sinh hoạt như: xe, bảo hiểm, ăn, ở... khoảng 

$25,000).  

http://fastweb.monster.com/highwired/content/career_db/ministry/

salary.ptml 

 

Ðó là chưa kể trong những lúc gối ấp tay kề, ông nổi hứng xì ra những 

tội của bà X, bà Y trong toà giải tội nữa thì không biết hậu quả sẽ như 

thế nào?   

“Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ” Thưa quý vị, vợ con trong 

nhà chưa lo xong, trách nhiệm của người chồng, của người cha trong 

gia đình mà còn chưa chu toàn thì làm sao mà một linh mục có vợ có 

thể lo cho dân Chúa chu đáo được?  Như thế, tôi quả quyết và xác tín 

rằng linh mục sống độc thân thì tốt hơn là lập gia đình rất nhiều, bởi 

vậy thánh Phaolô mới nói: “Ai cưới [vợ], thì làm một việc tốt, nhưng 

ai không cưới, thì làm một việc tốt hơn” (1 Cor. 7:38).   

Gs Trần Ðình Ngọc: “Một số đông LM tại Hoa kỳ đã nhiều lần thỉnh 

nguyện lên các Hồng Y và lên tới Giáo hoàng cho LM được có gia 

đình (Như năm ngoái tại Milwaukee)...”  

 

Lm Phạm Tĩnh: Tôi thấy cụm từ “Một số đông” trong trường hợp 

này là không chính xác.  Nếu tác giả cho biết rõ “một số đông” chính 

xác là bao nhiêu thì chắc chắn bài viết của ông sẽ có giá trị lắm!  Ðàng 

này tác giả chỉ viết chung chung “một số đông tại Hoa Kỳ”!  Thật 

đáng tiếc!  
 

Sự việc xảy ra như thế này, xin trình bày để quý độc giả nắm rõ vấn 

đề.  Ngày 16 tháng 8 năm 2002, có 163 linh mục ở giáo phận 

Milwaukee, tiểu bang Wisconsin đã ký tên vào lá thư thỉnh nguyện và 

ngày 19 tháng 8 họ đã gửi cho Ðức Giám Mục Wilton Gregory, hiện 

là chủ tịch của Hội Ðồng Giám Mục Hoa Kỳ.  Trong thư này, họ thỉnh 

cầu Giáo Hội cứu xét cho các linh mục có sự chọn lựa lập gia đình 

hay sống độc thân, chứ không phải là “thỉnh nguyện lên các Hồng Y 

và lên tới Giáo hoàng cho LM được có gia đình”  như Giáo Sư Trần 

Đình Ngọc trình bày. 

 

Nguyên văn một đoạn thư Anh 

ngữ là: “Voices urging that the 

diocesan priesthood now be open 

to married men as well as celibate 

men. Put otherwise, we urge that 

from now on, celibacy be 

optional, not mandatory, for 

candidates for the diocesan 

Roman Catholic priesthood.” 

http://www.chnonline.org/2003/20

03-08-21/newsstory2.html 

 

Con số 163 linh mục gửi thỉnh 

nguyện thư được rất nhiều báo chí 

và phương tiện truyền thanh, 

truyền hình ầm ĩ loan tin, thế 

nhưng con số 600 linh mục khác 

ngay sau đó ký tên và gửi thư lên 

Ðức Giám Mục Wilton Gregory để 

tái khẳng định rằng họ quyết tâm 

trung thành với cam kết của luật 

độc thân thì rất ít người và rất ít 

phương tiện truyền thông loan tin 

hay đề cập tới.  Vì vậy rất nhiều 

người không biết đến nội dung lá 

thư cam kết với giáo quyền về đời 

sống độc thân của 600 linh mục 

này.   

http://www.zenit.org/english/visual

izza.phtml?sid=40567  

 

Cuối cùng, để thấy con số 163 có 

phải là “một số đông Linh Mục” 

hay không?  Tôi xin phiền quý độc 

giả làm giúp tôi một bài toán.  

Hiện tại, theo thống kê vào năm 

2004, trên các giáo phận ở Hoa Kỳ 

có  44,212 linh mục, 5,504 nam tu 

sĩ, 71,468 nữ tu, tổng cộng là 

121,184 giáo sĩ và tu sĩ tự nguyện 

sống đời sống khiết tịnh, độc thân 

vì lý tưởng phục vụ.  Như vậy con 

số 163 có thể đại diện cho “một số 

đông Linh Mục” được không?  

http://www.catholic.org/cathcom/n

ational_story.php?id=9005 

 

Gs Trần Ðình Ngọc viết: “Từ thời 

Chúa Jésus Christ, đấng Giáo Chủ 

đầu tiên của Giáo hội, thiết lập 

Giáo hội, các môn đồ của Ngài 

đều có gia đình, không vì thế mà 

trở ngại việc rao giảng Tin Mừng.” 

 

 

1. Ðức Giêsu Kitô là Con 

http://fastweb.monster.com/highwired/content/career_db/ministry/salary.ptml
http://fastweb.monster.com/highwired/content/career_db/ministry/salary.ptml
http://www.chnonline.org/2003/2003-08-21/newsstory2.html
http://www.chnonline.org/2003/2003-08-21/newsstory2.html
http://www.zenit.org/english/visualizza.phtml?sid=40567
http://www.zenit.org/english/visualizza.phtml?sid=40567
http://www.catholic.org/cathcom/national_story.php?id=9005
http://www.catholic.org/cathcom/national_story.php?id=9005


Lm. Phạm Tĩnh:  Xin thưa với quý độc giả hai vấn đề 
 

1. Ðức Giêsu Kitô là Con Thiên Chúa, là Ðấng lập nên Giáo Hội của Ngài chứ không phải là “đấng 

Giáo Chủ đầu tiên của Giáo Hội’ như ông Trần Đình Ngọc trình bày.  Phúc Âm ghi rất rõ: “Phê-rô, 

con là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không 

thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời: dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng 

sẽ cầm buộc như vậy; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy" (Mt 16:18-

19).  Thánh Phêrô là vị Giáo Hoàng đầu tiên của Giáo Hội Công Giáo chứ không phải “Chúa Jésus 

Christ, đấng Giáo Chủ đầu tiên của Giáo hội.” 
 

2. Một mình thánh Phêrô có vợ không có nghĩa là tất cả 11 tông đồ khác đều có vợ. Chỉ duy nhất 

trong Tin Mừng thánh Mark có ghi lại sự kiện Chúa Giêsu chữa bịnh cho bà nhạc của Phêrô (1:30).  Vì 

thế người ta cần phải rất cẩn thận khi nói “các môn đồ của Ngài đều có gia đình.”   
 

Kế đến, tôi tự hỏi làm sao mà không có trở ngại trong việc rao giảng Tin Mừng nếu một linh mục được sai đi 

truyền giáo ở các vùng xa xôi, nguy hiểm và đầy thử thách, thiếu thốn có vợ con nheo nhóc?   
 

Bạn cứ nghĩ thử mà xem, nếu một linh mục có vợ con đang sống ở một nơi tiện nghi, sung túc và văn minh 

giàu có như ở Hoa Kỳ thì có dễ dàng và mau mắn nói lên hai tiếng xin vâng khi bề trên sai ông đi phục vụ ở 

bên Châu Phi, nơi mà ông sẽ phải đối diện với những nguy hiểm đến tánh mạng và những thách đố của tiện 

nghi vật chất từng ngày, từng giờ không?   
 

Trong trường hợp một linh mục sống ở một đất nước nghèo khổ, kém văn minh và thiếu thốn về mọi mặt thì sẽ 

gặp rất nhiều khó khăn thử thách khi đi làm việc truyền giáo ở các nước văn minh như Canada, Mỹ, Pháp, 

Úc... Một mình vị linh mục thì may ra, chứ còn thêm vợ con nheo nhóc thì... khó lắm thưa quý vị!   
 

Bản thân tôi là một linh mục trong một hội dòng truyền giáo, đang sống đời độc thân, không bị ràng buộc gì 

mà còn thấy khó khăn, cảm thấy ngần ngại, ngán ngẩm và lưỡng lự khi bề trên sai đi làm việc ở bên 

Philippines, bên Trung Quốc ở những vùng nghèo, thiếu tiện nghi, kém văn minh và đầy nguy hiểm, huống hồ 

chi khi tôi có vợ con!  Khi một linh mục có vợ con thì công việc truyền giáo và Phúc Âm hóa của Giáo Hội bị 

ảnh hưởng quá đi chứ! Sao lại không? 

 

Gs Trần Ðình Ngọc viết: “Đã trên 800 năm qua giải pháp đó xem ra không ổn và là dịp cho những kẻ chống 

phá Giáo hội lên án nhất là vụ xâm hại tình dục trẻ nít từ 50 năm qua tại Mỹ với số tiền bồi thường lên dến cả 

tỉ MK. Và cũng chính vì phải bồi thường nhiều quá, hết cả tiền điều hành, nhiều giáo xứ tại Boston, 

Portland...phải đóng cửa nhà thờ, TGP phải khai phá sản, ở Boston phải bán cả cơ sở, nhà cửa... để lấy tiền 

trả nợ. TGP Los Angeles còn cả 500 vụ chưa giải quyết, Giáo phận Orange - nơi có nhiều giáo dân và LMVN 

- cuối năm 2004 phải bồi thường gần 100 triệu MK. " 

 

Lm. Phạm Tĩnh: Trong một bài phê bình văn học, bình phẩm về tác phẩm “The New Anti-Catholism” xuất 

bản tại Oxford University năm 2003, giáo sư Philip Jenkins cho biết những điều rất đau lòng và đáng buồn cho 

Giáo Hội Công Giáo là những nhóm và những người ủng hộ những tổ chức chống báng Giáo Hội và đứng 

đàng sau những vụ thưa kiện lại chính là những phe nhóm nằm trong Giáo Hội Công Giáo và những người 

Công Giáo quá khích có những mối bất đồng và tức giận với những giáo huấn cứng rắn của Giáo Hội.   

 

Ðây là những con chiên bướng bỉnh, cứng đầu cứng cổ, phản loạn đang bất chấp những thiệt hại cho công việc 

rao giảng Tin Mừng của Giáo Hội.  Họ đã và đang vận động ráo riết và dùng đủ mọi thủ đoạn để gây áp lực, 

đòi hỏi Giáo Hội phải cho các linh mục tự do lấy vợ, phải cho phụ nữ làm linh mục, phải hợp pháp hóa hôn 

nhân đồng tính...Họ gây nên những áp lực đó để chứng minh rằng tất cả những xì căng đan, những tai tiếng mà 

báo chí, truyền thanh và truyền hình phanh phui là bởi vì Giáo Hội không chịu chấp thuận những đề nghị của 

họ.   

 

Mời quý độc giả tìm hiểu thêm về những hành động và những thủ đoạn của những thế lực chống phá Giáo Hội 

trong đó có một số người mang nhãn hiệu Công Giáo ở trang website dưới đây và trong cuốn sách “The New 

Anti-Catholism” của Philip Jenkins.   

“According to Jenkins, much of the Left has actually been helped along by angry Catholic groups themselves 

who have never tired of propagating stereotypes and rumors that might help their causes along. It was the 



 

“According to Jenkins, much of the Left has actually been helped along 

by angry Catholic groups themselves who have never tired of 

propagating stereotypes and rumors that might help their causes along. 

It was the liberal Catholics of the National Catholic Reporter, after all, 

who invented the phrase "pedophile priest" in an attempt to promote 

their own agenda of ordaining women and eliminating the celibate 

priesthood. Angry conservative Catholics hopped on the bandwagon as 

well, with some groups happily repeating virtually anything they could 

find about seminaries being ruled by predatory homosexuals as long as 

the stories proved that the Church has been ruined by liberal 

reformers.” www.lewrockwell.com/mcmaken/mcmaken99.html 

Gs. Trần Ðình Ngọc:  “Và còn nhiều nơi khác nữa.  Khi có vụ việc 

bùng nổ, giáo dân và cả giáo sĩ đều nói: "Bản năng sinh tồn âm 

dương, trai gái, trống mái...là bản năng do Thượng Đế phú cho con 

người, con người sinh ra là có. Giáo dân thế nào thì giáo sĩ như thế. 

Không nên trách các vị đó làm chi...” 

 

Lm. Phạm Tĩnh:  Có hai vấn đề xin thưa với quý vị: 

 

1. “Khi có vụ việc bùng nổ, cả giáo dân và cả giáo sĩ đều nói...” 

(tôi đoán là ông muốn nói đén vụ bê bối tình dục trong hàng giáo 

sĩ) thì tôi thấy phần lớn các linh mục bị giáo dân tẩy chay, phê 

bình chỉ trích một cách không khoan dung, chứ ít khi nghe được 

những lời an ủi: “không nên trách các vị đó làm chi.”  Nếu có vị 

độc giả nào khi thấy “vụ việc bùng nổ...[và] nói: ‘Bản năng sinh 

tồn âm dương, trai gái, trống mái...là bản năng do Thượng Ðế 

phú cho con người...Giáo dân thế nào thì giáo sĩ như thế.  

Không nên trách các vị đó làm chi”  thì tôi xin hết lòng chân 

thành cám ơn sự rộng lượng và khoan dung của quý vị.  Bản 

thân tôi và tôi biết biết có rất nhiều giáo dân chẳng hề bao giờ 

nói như trên, vậy tại sao tác giả lại dám quả quyết rằng “cả giáo 

dân và cả giáo sĩ đều nói.. Bản năng...” thì thật không công bằng 

tí nào cả! 

2. Con người ta được Thiên Chúa tạo dựng nên giống hình ảnh của 

Ngài và chỉ duy nhất con người là có trí khôn để phán đoán sự 

việc và có lý trí để kiềm hãm những dục vọng của mình.  Nếu cứ 

lúc nào thấy nhu cầu về sinh lý dậy lên trong người là kiếm cách 

giải quyết ngay lập tức, không cần suy nghĩ, chẳng cần đắn đo 

thì tôi nghĩ người đó thật chẳng khác chi con gà, con heo, con 

chó....  

 

Một nhà phê bình văn học có nói rằng những người cho rằng sống 

trên đời mà không có sex là chuyện không thể xảy ra và không chấp 

nhận được hãy suy nghĩ về những lời dạy, lời kêu mời và mẫu 

gương của Chúa Giêsu cũng như của thánh Phaolô về đời sống độc 

thân.  Nếu một người cho rằng sự tiết chế về vấn đề sinh lý là không 

thể được và “bất bình thường” thì người ấy đang xem thường và hạ 

phẩm giá của con người xuống hàng thú vật.  Khi nói rằng người ta 

không thể sống mà không có sex, không thể nào cưỡng chế và làm 

chủ được những đòi hỏi của xác thịt, của đam mê về tình dục thì 

người đó từ chối không nhận ra hình ảnh của Thiên Chúa nơi tha 

nhân và những ơn thiêng của Ngài ban cho con người.   

 

“Opponents of celibacy often simply 
assume, like Luther, that a life 

without sex is utterly impossible, 

whereas our Lord Jesus and St. Paul 
undeniably teach the contrary and the 

desirability - even preferability - of 

celibacy for those so called. One must 

make a choice for or against the 
biblical teaching. If sexual abstinence 

is impossible and "unnatural," men 

and women are reduced to the level of 

mere beasts, devoid of God's image 
and strengthening power, utterly 

unable to control their appetites and 

passions. This is not the Christian 

view!” 
http://ic.net/~erasmus/RAZ109.HTM 

 

Là những người được kêu mời theo 

Chúa và tự nguyện sống đời độc thân 
vì nước Trời, các linh mục và tu sĩ 

không ai dám cậy dựa vào sức riêng 

của mình nhưng hoàn toàn phó thác 

và trông cậy tuyệt đối vào ơn thiêng 
của Chúa phù giúp: “Không có Thầy 

các con không làm được gì cả!” (Jn 

15:5).  Mặt khác, các tu sĩ và giáo sĩ 

luôn luôn ý thức được rằng những 
cám dỗ về xác thịt luôn luôn rình chờ 

để đánh gục họ, những người khấn 

hứa sống đời sống khiết tịnh vì thế 

Chúa Giêsu mới khuyên chúng tôi là 
phải cầu nguyện luôn luôn với Ngài 

không nản chí (Luke 18:1).   

 

Gs. Trần Ðình Ngọc: “… vấn đề LM 

có gia đình nên được đặt ra ngay 

trong đầu thế kỉ này để tránh những 

tai hại lớn hơn. Cổ nhân nói: "Trong 

hai cái xấu, nên chọn cái bớt xấu 

hơn" Cho phép LM lập gia đình chính 

là Giáo hội đã chọn cái ổ gà để tránh 

cái ổ voi làm sụp chiếc xe đang ngon 

trớn...” 

Lm. Phạm Tĩnh:  Trong việc mua 

bán, đổi chác thì tôi không dám nói 

chứ trong lãnh vực luân lý, đạo đức, 

một người có lương tri và biết suy 

nghĩ tôi dám quả quyết rằng người đó 

sẽ không bao giờ dám đem câu cổ ngữ 

“trong hai cái xấu, nên chọn cái bớt 

xấu hơn!”  Thật vậy!  Bạn nghĩ gì về 

hai trường hợp sau đây: 

 

http://www.lewrockwell.com/mcmaken/mcmaken99.html
http://ic.net/~erasmus/RAZ109.HTM


Trường hợp thứ nhất:  Một người nghiện hít bạch phiến lý luận: “Ba 

tôi thường nói ‘Trong hai cái xấu, nên chọn cái bớt xấu hơn.’  Tôi 

biết chích xì ke (injecting heroin) là xấu và hại, hít bạch phiến 

(snorting heroin) cũng xấu và hại.  Nhưng hít bạch phiến thì đỡ xấu 

hơn là chích xì ke bởi vì chích thì dễ bị nhiễm HIV và để lại những 

vết chích trên hai cánh tay, vì thế tôi hít (snorting heroin) chứ không 

chích (injecting heroin).”  
 

Trường hợp thứ hai: Một thiếu nữ lý luận như thế này: “Dùng những 

phương pháp ngừa thai nhân tạo như: the morning after pill, bao cao 

su…là có tội, cứ phải đi xưng tội hoài.  Dùng phương pháp triệt sản 

(sterilization) cũng có tội, nhưng chỉ cần đi xưng tội một lần thôi là 

xong.  Cổ nhân nói: “Trong hai cái xấu, nên chọn cái bớt xấu hơn,” 

vì vậy tôi quyết định đi triệt sản.  
  

Trong thực tế, khi thấy cái ổ gà trên đường thì cách tốt nhất là lấp đầy 

cái ổ gà đó, đừng dại dột chọn cái ổ gà rồi lái xe lao qua luôn bởi vì 

chỉ sau một thời gian ngắn, cái ổ gà đó sẽ càng ngày càng lở loét ra, 

lan rộng và sẽ trở thành ổ voi.  Tôi đã trình bày với quý độc giả những 

cái ổ gà bị lở loét (những cái hại khi linh mục có vợ) ở phần trên, xin 

miễn bàn ở đây! 

 

Gs. Trần Ðình Ngọc:  “Khi ơn gọi đã giảm thiểu, Giáo hội không có 

những giáo sĩ trẻ để thay thế giáo sĩ đến tuổi về hưu hoặc yếu đau, 

bệnh hoạn, hoặc qua đời.  Cũng là con người, phái nữ cũng đáng 

được giao phó nhiệm vụ mục vụ và rao giảng như nam giới vì Chúa 

sinh ra, nam nữ bình quyền. Vậy tại sao trong lúc quá thiếu Linh mục, 

Giáo hội không cho những phụ nữ xứng đáng - qua một cuộc tuyển 

chọn hoặc huấn luyện như chủng sinh trong các Nữ chủng viện chẳng 

hạn - được dự phần vào mục vụ như các Linh mục nam giới?”  

 

Lm. Phạm Tĩnh:  Tôi xin có hai ý tưởng muốn chia sẻ cùng tác giả 

và quý độc giả. 
 

1. Khi nói đến bình quyền, người ta hay lẫn lộn giữa bình đẳng 

về nhân vị (the equality of dignity) và bình đẳng về căn tính 

(the equality of identity).   

2. Không ai dám tự cho mình là xứng đáng để lãnh nhận thiên 

chức Linh Mục bởi vì đó là một món quà, là một hồng ân mà 

Thiên Chúa trao tặng cho những người mà Ngài tuyển chọn.  

Ngài tự do chọn những ai Ngài muốn (Mc 3:13).  Nói đến ơn 

gọi tận hiến, người ta không được phép quên rằng “Không 

phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các 

con và sai các con đi…”(Jn 15:16).   
 

Thật vậy, vấn đề được kêu mời phục vụ Chúa qua thừa tác vụ linh 

mục trong Giáo Hội Công Giáo là một ân huệ chứ không phải là một 

quyền lợi mà hễ ai muốn là được.  Giáo Hội Công Giáo không phải là 

một thể chế dân chủ.  Tín điều, đức tin và mạc khải của Thiên Chúa 

không phải là những đạo luật như thuế má, hễ nhiều phiếu ủng hộ là 

thông qua, còn ít phiếu thì phải xét lại.  Trong tông thư Declaration 

của Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Ðệ Nhị, ngài nhắc nhở các tín hữu 

rằng: “Thiên chức linh mục không phải là quyền lợi của một cá nhân, 

nhưng là một mạc khải và là món quà tặng của Chúa Giêsu và của 

Giáo Hội.” 

 

"It must not be forgotten, that the priesthood does not form part of the 

"It must not be forgotten, that the 

priesthood does not form part of the 

rights of the individual, but stems 

from the economy of the mystery of 

Christ and the church" (States the 

Declaration, no. 6)" 

http://www.catholic.com/thisrock/19

96/9601fea3.asp 

 

Bình đẳng về nhân vị (the equality 

of dignity)  Vâng! Tất cả mọi người 

đều bình đẳng về nhân phẩm và giá 

trị như nhau dù đó chỉ là một phôi 

thai (embryo), đang là một thai nhi 

trong dạ mẹ hay một người già lão, 

bệnh tật đang nằm trên giường bệnh 

BỞI VÌ tất cả đều được tạo dựng nên 

theo hình ảnh của Thiên Chúa 

(Gaudium et Spes, chapter 1, #12).  

Trong tông thư Mulieris Dignitatem, 

Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Ðệ 

Nhị cũng giải thích rất chi tiết và 

nhấn mạnh đến tính bình đẳng của 

nhân phẩm con người, cũng như 

những vai trò quan trọng của phụ nữ 

trong đời sống sinh hoạt của Giáo 

Hội.  

http://www.ewtn.com/library/papald

oc/jp2mulie.htm   

 

Bình đẳng về căn tính (the equality 

of identity)  Không! Nam giới và nữ 

giới không thể bình đẳng về những 

căn tính (the identities).  Thật vậy, 

khi dựng nên loài người, Chúa đã 

dựng nên người nam và người nữ có 

thể lý khác nhau (physical 

difference), những tài năng và năng 

khiếu khác nhau (different gifts, 

talents, and contributions).  Thật 

vậy, phái nam thì mạnh mẽ, ăn to 

nói lớn, tính tình cương nghị, cứng 

rắn, gan lì, có sức chịu đựng thử 

thách dẻo dai, thích phiêu lưu mạo 

hiểm cho nên được gọi là phái 

mạnh, là bậc nam nhi đại trượng 

phu, đầu đội trời, chân đạp đất.  Còn 

phái nữ thì ăn nói nhỏ nhẹ, thuỳ mị, 

mảnh khảnh, yếu ớt, mỏng manh, dễ 

xúc động, dễ bị tổn thương, dễ mủi 

lòng…cho nên còn được gọi là phái 

yếu, đài các, tiểu thư, thân lụa đào, 

hoa hồng… 

 

http://www.catholic.com/thisrock/1996/9601fea3.asp
http://www.catholic.com/thisrock/1996/9601fea3.asp
http://www.ewtn.com/library/papaldoc/jp2mulie.htm
http://www.ewtn.com/library/papaldoc/jp2mulie.htm


 

Nói gì thì nói, những người ủng hộ cho phụ nữ bình quyền (feminists) không thể phủ nhận được sự thật hiển 

nhiên này: những công việc vất vả, nặng nhọc, dầm mưa dãi nắng, đòi hỏi sức khoẻ và sức chịu đựng dẻo 

dai, nằm gai nếm mật thì chỉ thấy phái nam đảm trách: tòng quân đánh trận, khai thác mỏ, lái xe truck xuyên 

bang, cày bừa, bốc vác, cưa xẻ, xây dựng nhà cửa, lính cứu hỏa, sửa chữa xe cộ, sửa chữa tàu thuyền…Còn 

những công việc nhẹ nhàng, đòi hỏi sự tỉ mỉ, cẩn thận và chi tiết thì dành cho phái nữ đảm trách: nấu ăn, 

cắm hoa, trang trí, làm bánh, may vá, thêu thùa… 
 

Nếu bạn đồng ý với tôi là có sự khác biệt về nhân vị bình quyền (the equality of dignity) và căn tính bình 

quyền (the equality of identities) thì tôi tin chắc bạn sẽ đồng ý với tôi rằng căn tính linh mục chỉ được Thiên 

Chúa phú bẩm cho người nam mà thôi.  Tại sao tôi dám nói như vậy? 
 

Thứ nhất là bởi vì mặc dù có những môn đệ thuộc phái nữ rất xuất sắc, Chúa Giêsu chỉ chọn 12 ông và 

gọi là TÔNG ÐỒ 
 

Xin quý độc giả đừng quên Chúa Giêsu có rất nhiều môn đệ (cả nam lẫn nữ).  Các môn đệ nữ thì trung 

thành với Ngài và có thể nói có nhiều mặt tốt hơn các môn đệ nam.  Bằng chứng là Chúa Giêsu chẳng rầy la 

những môn đệ nữ nhưng lại hay trách mắng và sửa trị các tông đồ khi họ phạm lỗi: Khi Phêrô nói bậy 

“Satan, lui ra đàng sau” (Mc 8:33); khi các ông sợ hãi sóng biển: “Sao nhát thế? Làm sao mà anh em vẫn 

chưa có lòng tin?” (Mc 4:40); khi các ông tranh giành quyền lực “Ai muốn làm lớn thì phải phục vụ mọi 

người …” (Mc 9:35).  Bạn có thấy Chúa Giêsu rầy la hay mắng các môn đệ thuộc phái nữ như vậy không?   
 

Những người phụ nữ dưới đây có thể nói là những người ưu tú và hội đủ điều kiện làm linh mục, làm tông 

đồ của Chúa Giêsu, và nếu Ngài muốn thì họ sẽ là những ứng viên sáng giá nhất cho thiên chức linh mục, 

tôi nghĩ vậy!  
 

1. Mẹ Maria sẽ là một linh mục tuyệt hảo nhất bởi vì Mẹ là Ðấng đầy ân sủng…[và] đẹp lòng Thiên 

Chúa” (Lk 1:28-30).  Thế nhưng Chúa Giêsu đã không trao chức linh mục cho Mẹ của Ngài. 
 

2. Chúa Giêsu có thể chọn ít nhất 1 linh mục phụ nữ, một người trong số “các bà đã lấy của cải mình 

mà giúp đỡ Ðức Giêsu và các môn đệ” (Lc 8:3).  Thế nhưng Ngài không làm như vậy! 
 

3. Maria Magdala sẽ là một linh mục lý tưởng vì bà là người không sợ chết, không sợ bị bắt, trung 

thành theo Chúa Giêsu đến tận đồi Gôn-gô-tha, và dám đứng dưới chân cây thập giá.  Hơn nữa, bà là 

chứng chân đầu tiên cho sự kiện Chúa Giêsu phục sinh (Jn 20:11).  Thế nhưng Chúa Giêsu đã không 

chọn bà làm linh mục. 
 

Tại sao lạ vậy?  Tại sao các môn đệ nữ tốt lành như vậy mà Chúa Giêsu không chọn làm linh mục mà lại 

phải “thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa” rồi sau đó “kêu các môn đệ lại, chọn lấy 12 ông và gọi là 

Tông Ðồ” (Lc 6:12; Mt 10:1-4; Mc 3:13-19)?   
 

Tại sao Chúa Giêsu lại KHÔNG CHỌN PHỤ NỮ làm linh mục mà CHỈ CHỌN CÁC ÔNG và trao cho các 

ông trọng trách rao giảng và loan báo Tin Mừng cứu độ cho mọi loài thọ tạo? Câu trả lời là BỞI VÌ CHÚA 

GIÊSU KHÔNG MUỐN (HE DOES NOT WANT IT!). 
 

Thiên Chúa khôn ngoan vô cùng, vô tận.  Trí khôn của Ngài thì vượt xa trí khôn ngoan của bạn, của tôi và 

của tất cả loài người trên trái đất này cộng lại!  Ngài muốn chọn những người nam làm linh mục bởi vì chỉ 

có họ mới hợp với vai trò là những vị đại diện của Chúa Kitô “in persona Christi.” Linh mục phải là nam 

giới bởi vì Chúa Kitô là chàng rể mà Giáo Hội là hiền thê của Người.  Phụ nữ làm sao mà có thể làm chàng 

rể đại diện cho Chúa Kitô khi đứng trên bàn thờ được?  Chúa Giêsu chỉ chọn những người nam mà thôi! 
 

1. “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin và chịu 

phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án” (Mk 16:15-16). 

2. “Mười một môn đệ đi tới miền Ga-li-lê... Đức Giê-su đến gần, nói với các ông: Thầy đã được trao 

toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép 

rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều 

Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế" (Mt 28:17-20). 

 



3. "Anh em hãy nhân danh Người mà rao giảng cho 

muôn dân, bắt đầu từ Giê-ru-sa-lem, kêu gọi họ sám 

hối để được ơn tha tội. Chính anh em là chứng nhân 

về những điều này. "Phần Thầy, Thầy sẽ gửi cho anh 

em điều Cha Thầy đã hứa. Còn anh em, hãy ở lại 

trong thành, cho đến khi nhận được quyền năng từ 

trời cao ban xuống." (Lk 24:46-49). 

4. "Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì 

Thầy cũng sai anh em." Nói xong, Người thổi hơi vào 

các ông và bảo: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần.  

Anh em tha tội  cho ai thì người ấy được tha; anh em 

cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ" (Jn 20:21-23). 

Thứ hai là bởi vì trong Thánh Kinh, người ta thấy vai 

trò lãnh đạo và giảng dạy chỉ được dành riêng cho phái 

nam  

  

1. Thánh Phaolô đã cho phép những người phụ nữ cầu 

nguyện công khai và nói tiên tri trong các buổi hội 

họp của cộng đoàn (1 Cor 11:1–16), nhưng Ngài cấm 

họ không được phép giảng dạy hoặc cử hành những 

thừa tác vụ như phái nam (1 Tim 2:11–14).   

2. Thánh Phaolô chỉ thị rằng các phụ nữ không được 

phép xen vào những công việc của các giáo sĩ (1 Cor 

14:34–38).  

Thứ ba là thiên chức linh mục chỉ dành cho phái nam 

được các phụ nữ thời bấy giờ công nhận qua những 

thái độ phục tùng và yêu mến trước các quyết định của 

các Tông đồ… 

1. Khi được trao nhiệm vụ đi báo tin Chúa đã sống lại 

cho mấy ông linh mục nhút nhát đang trốn chu trốn 

nhủi ở nhà vì sợ người Do Thái thì các bà không ghen 

tị, ém nhẹm mà trái lại “rất đỗi vui mừng, chạy về 

báo tin cho môn đệ Đức Giê-su hay.”  (Mt 28: 9-20; 

Mk 16:9-20; Lc 24: 13 -53; Ga 20: 11 -23; Acts 1:6-

11).  Nếu mấy bà và nhất là bà Maria Magdala muốn 

làm linh mục thì chắc chắn đây là cơ hội tốt nhất cho 

các bà: đi loan tin mừng phục sinh và rao giảng một 

mình không báo cho mấy ông thỏ đế ở nhà.  Nhưng 

các bà đã không làm như vậy là bởi vì họ biết công 

việc rao giảng và ban các phép Bí Tích không phải là 

ý muốn của Chúa Giêsu. 

2. Khi họp để bầu chọn một tông đồ thay thế Giuđa thì 

có sự hiện diện của Mẹ Maria, các môn đệ nữ cũng có 

mặt ở đó khoảng 120 vị, cùng với 11 tông đồ “tất cả 

các ông đều đồng tâm nhất trí, chuyên cần cầu 

nguyện cùng với mấy người phụ nữ, với bà Ma-ri-a 

thân mẫu Đức Giê-su... khoảng 120 người” (Acts 

1:14-15).  Thế nhưng tại sao không một phụ nữ nào 

(không phải là ít!) có ý kiến gì phản đối hay đề cử 

một bà thay vào chỗ của Giuđa, (họ có đủ và dư tiêu 

nhưng lại vui vẻ, đồng tâm nhất trí với Phêrô chọn ra 

hai người đàn ông là Justius và Matthia ra ứng cử.  

Tại vì những người phụ nữ này đã tôn trọng quyền tự 

chuẩn để ra ứng cử) nhưng lại vui vẻ, đồng tâm nhất 
trí với Phêrô chọn ra hai người đàn ông là Justius và 

Matthia ra ứng cử.  Tại vì những người phụ nữ này 
đã tôn trọng quyền tự do của Chúa Giêsu, Ngài chỉ 

muốn chọn những người nam vào chức vụ linh mục. 

Thứ bốn là công việc truyền giáo đòi hỏi sự mạo 

hiểm, chịu đựng gian khổ,gan lì, hy sinh, dũng 

cảm mà chỉ có những người nam mới đảm nhận 

tốt được  

1. Trong số 12 tông đồ thì 11 vị đã chịu tử đạo vì 
dám làm chứng cho Chúa Giêsu Phục Sinh. 

2. “Trong mọi sự, chúng tôi luôn chứng tỏ mình là 

những thừa tác viên của Thiên Chúa: gian nan, 
khốn quẫn, lo âu, đòn vọt, tù tội, loạn ly, nhọc 

nhằn, vất vả, mất ăn mất ngủ, chúng tôi đều rất 

mực kiên trì chịu đựng” (2 Cor 6:4-5). 

3. “Năm lần tôi bị người Do-thái đánh bốn mươi 
roi bớt một; ba lần bị đánh đòn; một lần bị ném 

đá; ba lần bị đắm tàu; một đêm một ngày lênh 

đênh giữa biển khơi! Tôi còn hơn họ, vì phải 

thực hiện nhiều cuộc hành trình, gặp bao nguy 
hiểm trên sông, nguy hiểm do trộm cướp, nguy 

hiểm do đồng bào, nguy hiểm vì dân ngoại, 

nguy hiểm ở thành phố, trong sa mạc, ngoài 

biển khơi, nguy hiểm do những kẻ giả danh là 
anh em.  Tôi còn phải vất vả mệt nhọc, thường 

phải thức đêm, bị đói khát, nhịn ăn nhịn uống và 

chịu rét mướt trần truồng” (2 Cor 11:24-27). 

Cuối cùng, xin độc giả nhớ cho rằng, chuyện phong 

chức cho phụ nữ làm linh mục sẽ KHÔNG BAO 

GIỜ XẢY RA TRONG GIÁO HỘI CÔNG GIÁO.    

 
Ngày 22 tháng 5 năm 1994, Ðức Cố Giáo Hoàng 

Phaolô Ðệ Nhị trong tông huấn Ordinatio 

Sacerdotalis đã dùng quyền bất khả ngộ mà tuyên 
bố rằng phong chức linh mục cho phụ nữ là đi 

ngược lại với những lời dạy dỗ của Thánh Kinh và 

Thánh Truyền.  Ngài khẳng định rằng Giáo Hội 

không có thẩm quyền để phong chức linh mục cho 
phụ nữ. 

“In order that all doubt may be removed regarding a 

matter of great importance, a matter which pertains 
to the Church's divine constitution itself, in virtue of 

my ministry of confirming the brethren (cf. Lk 

22:32) I declare that the Church has no authority 

whatsoever to confer priestly ordination on women 
and that this judgment is to be definitively held by 

all the Church's faithful.” (Ordinatio Sacerdotalis # 

4)http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/a

post_letters/documents/hf_jp-
ii_apl_22051994_ordinatio-sacerdotalis_en.html 

 

http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_letters/documents/hf_jp-ii_apl_22051994_ordinatio-sacerdotalis_en.html
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_letters/documents/hf_jp-ii_apl_22051994_ordinatio-sacerdotalis_en.html
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_letters/documents/hf_jp-ii_apl_22051994_ordinatio-sacerdotalis_en.html


 

Ngày 28 tháng 11 năm 1995, Thánh Bộ Tín Lý (the Congregation for the 
Doctrine of the Faith) minh định rằng Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Ðệ 

Nhị đã dùng quyền bất khả ngộ để tuyên bố rằng Giáo Hội sẽ không bao 

giờ phong chức cho phụ nữ.    
 

"This teaching requires definitive assent, since, founded on the written 

Word of God, and from the beginning constantly preserved and applied in 

the tradition of the Church, it has been set forth infallibly by the ordinary 
and universal magisterium (cf. Second Vatican Council, Dogmatic 

Constitution on the Church, Lumen Gentium 25:2)" Thus, in the present 

circumstances, the Roman Pontiff, exercising his proper office of 
confirming the brethren (cf. Lk 22:32), has handed on this same teaching 

by a formal declaration, explicitly stating what is to be held always, 

everywhere, and by all, as belonging to the deposit of the faith. 

http://www.wf-f.org/ResDub.html 
 

Gs. Trần Ðình Ngọc: “Nhiều Giáo hội Thiên Chúa như Anh Giáo, Tin 

Lành, Episcopal, Baptist, Evangelical Church, Chính thống giáo v.v... đã 

phong chức Linh mục cho nữ giới từ nhiều năm nay. Họ không gặp trở 
ngại nào mà trái lại, nhiều nữ LM thi hành trọn vẹn công tác được giao 

phó rất tốt đẹp. 

   

Lm. Phạm Tĩnh:  Xin thưa với quý vị những vấn đề sau: 
 

1. Kể từ khi Martin Luther ly khai khỏi Giáo Hội Công Giáo thì hầu hết 

các giáo phái Tin Lành đã phủ nhận BÍ TÍCH TRUYỀN CHỨC 
THÁNH của Giáo Hội Công Giáo Roma và Giáo Hội Ðông Phương 

(Most Protestant churches have entirely rejected the sacramental 

system of Rome and the Eastern churches and, as a result, have 
rejected a sacrificing priesthood as well as the Sacrament of Holy 

Order).  Vì thế những phụ nữ trong các Giáo phái thuộc Giáo Hội Tin 

Lành chỉ nhận chức thừa tác viên (minister) chứ không phải là chức 

linh mục (the priesthood). 
 

2. KHÔNG PHẢI tất cả các Giáo Phái của Giáo Hội Tin Lành đồng ý 

phong chức thừa tác viên (minister) cho phụ nữ.   Theo tài liệu của 

Giáo Phái Episcopal những Giáo Phái Tin Lành ở những quốc gia sau 
đây không đồng ý phong chức thừa tác viên (minister) cho phụ nữ: 

Central Africa-Jerusalem & Middle East-Korea-Melanesia-Nigeria-

Papua New Guinea-South East Asia và Tanzania 
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Gs. Trần Ðình Ngọc: “… Đức Mẹ Maria đã chẳng là người nữ mà 

Thiên Chúa phải nhờ tới mới xuống thế làm người được sao? Còn nói 
thời Chúa, các tông đồ là Nam giới nay ta cứ theo thế. Lập luận này có lẽ 

không vững vì "ăn theo thuở, ở theo thì". Nếu ngày nay ta cứ phải dùng 

ngựa hoặc chạy bộ mà báo tin cho nhau như mấy thế kỉ trước, không 

dùng cell phone thì cuộc sống sẽ ra sao? Và kẻ bàng quan có nghĩ là giữ 
lấy những cái cổ truyền hủ lậu đó là khôn ngoan hay trái lại?” 

 

Lm. Phạm Tĩnh: Công đồng Vatican II dạy như sau:  “Những lời giảng 

dạy của các Tông Ðồ được đặc biệt ghi lại trong các sách linh ứng, 

phải được bảo tồn và liên tục lưu truyền cho đến tận thế.  Do đó khi 

truyền lại những gì chính mình đã lãnh nhận, các Tông Ðồ khuyến 

cáo các tín hữu phải giữ gìn các truyền thống họ đã học biết qua lời 

chỉ giáo hay bằng thư từ (x. 2Th.2:15), và phải chiến đấu để bảo vệ  
 

Như thế, Thánh Truyền không được phép coi là “những cái cổ truyền 

hủ lậu” như Gs. Trần Ðình Ngọc nghĩ.   

đức tin chỉ được truyền dạy cho 

họ một lần thôi (Jud. 3).... Như 

vậy, Giáo Hội qua giáo lý, đời 

sống và việc thờ phượng của 

mình, bảo tồn và lưu truyền cho 

mọi thế hệ tất cả thực chất của 

mình và tất cả những gì mình tin” 
(Dei Verbum, ch.2, no. 8) 
 

Văn kiện Dei Verbum còn nói tiếp: 
“Thánh truyền và Thánh Kinh 

họp thành một kho tàng thánh 

thiện duy nhất chứa đựng lời 

Thiên Chúa và được ủy thác cho 
Giáo Hội.”   
 

Như thế, Thánh Truyền không được 
phép coi là “những cái cổ truyền hủ 

lậu” như Gs. Trần Ðình Ngọc nghĩ.   
 

Trong thực tế, có nhiều điều mà thế 

hệ thứ ba, những con em của chúng 
ta sinh ra tại nước Mỹ này cho là cổ 

truyền hủ lậu. Nhưng những bậc 

phụ huynh vẫn cố gắng bảo tồn và 
gìn giữ văn hóa của dân tộc Việt 

Nam như là những kho tàng và là 

báu vật vậy.   
 

Bạn sẽ trả lời như thế nào nếu con 
cái hoặc cháu của bạn hỏi:  
 

1. Sống ở Mỹ, sao không sống 
theo Mỹ, mà cứ bám vào truyền 

thống cổ lỗ sĩ, đi thưa về trình, 

khoanh tay chào ông, chào bà, 

chào bác chào chú, đi đúng giờ, 
về đúng giấc như vậy? 

2. Tại sao cứ phải bám vào truyền 

thống cổ lỗ sĩ là sống cần kiệm, 

làm được $10 mà xài chỉ có $5.  
Tại sao không ra tiệm ăn cho 

khoẻ mà cứ phải nấu nướng ở 

nhà và ăn những món ăn nặng 
mùi dân tộc như mắm ruốc, 

mắm tôm, mắm cá như vậy?   

3. Tại sao cứ phải lập gia đình với 

người Việt Nam?  Mình đang 
sống ở Hiệp Chủng Quốc Hoa 

Kỳ, đen, đỏ, vàng, nâu, trắng thì 

là chuyện của con chứ việc gì 

đến bố mẹ? 
4. Tại sao bố mẹ không chịu sống 

trong nursing home mà cứ 

muốn sống ở nhà với con cháu, 
bắt con cháu hầu hạ như vậy? 
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5. Ở bên Mỹ này, con trai con gái lớn lên quen nhau, ăn nằm với nhau là chuyện bình thường.   Tại sao cứ 

phải giữ gìn trinh tiết làm gì?  Thời buổi văn minh này mà ba má lo chi, lỡ có thai thì đi phá, cần gì phải 

suy nghĩ về truyền thống cổ lỗ sĩ “chữ trinh đáng giá nghìn vàng” cho mệt thân?  
 

Là bậc phụ huynh, quý vị nghĩ sao và phản ứng như thế nào nếu con cái của quý vị phá bỏ những truyền thống, 

gia phong và tập tục của cha ông, của dòng họ những thứ mà chúng cho rằng “cổ truyền hủ lậu” để bắt quý vị 
thay đổi cho hợp thời đại và sống như Tây, như Mỹ cả về lối suy nghĩ lẫn cách hành xử của quý vị?   

 

GS. Trần Ðình Ngọc: “Từ nhiều năm nay, Giáo hội không giải quyết thỏa đáng mà chỉ giải quyết như kiểu "tùy 

hứng" nghĩa là giáo dân nào có quen biết với vị LM lo vấn đề này thì được giải phép Hôn phối, đi lấy vợ, lấy 
chồng khác. Còn đa số, chỉ ngồi chờ, không biết đến bao giờ được giải quyết để họ làm lại cuộc đời. Có lẽ tòa 

đạo nghĩ rằng có thể cho hai người hòa giải nên cho thêm thì giờ nhưng tòa đạo không hiểu rằng có rất nhiều đổ 

vỡ không cách gì có thể hàn gắn được.” 

 
Lm. Phạm Tĩnh: Theo Giáo Luật hiện hành của Giáo Hội Công Giáo, những chánh án và thẩm phán của các tòa 

án hôn phối có nhiệm vụ sau đây: 

 
Ðiều 1676: Trước khi thâu nhận vụ án và khi thấy có hy vọng đạt kết quả tốt, thẩm phán phải dùng các phương 
thế mục vụ để khuyến dụ hai người phối ngẫu, ngõ hầu, nếu có thể, họ hữu hiệu hóa hôn nhân và tái lập sự sống 

chung giữa vợ chồng. 

 
Ðiều 1677:  

1. Khi đã nhận đơn, chánh án hay thẩm phán phúc trình viên phải cáo tri án lệnh triệu ra tòa, chiếu theo quy 

tắc của điều 1508. 
2. Sau khi đã trôi qua hạn kỳ 15 ngày kể từ khi cáo tri, chánh án hay thẩm phán phúc trình viên, trừ khi một 

đương sự đã yêu cầu mở một hiên tòa để đối tụng, trong hạn 10 ngày phải ấn định bằng án lệnh công 

thức vấn nạn cần được giả quyết, và phải cáo tri cho các đương sự. 

3. Trong công thức vấn nạn, không những đặt vấn đề xem có sự vô hiệu của hôn nhân có chứng minh được 
hay không, mà còn phải xác định vì lý do gì mà sự hữu hiệu của hôn nhân bị kháng nghị. 

4. Sau 10 ngày từ khi cáo tri án lệnh, nếu đương sự không chống đối thì chánh án hay thẩm phán phúc trình 

viên phải ra lệnh tiến hành cuộc điều tra bằng một án lệnh mới.    

 
(Quý vị có thể tìm hiểu về Giáo Luật của Giáo Hội Công Giáo tại trang website này). 
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Về chuyện xin giái phép hôn phối, tôi xin trình bày với quý độc giả 2 điều: 

 
Thứ nhất: Không phải bất cứ ai đệ đơn xin toà án hôn phối là Bí Tích hôn phối của đương sự sẽ được tòa án 
tuyên bố hôn nhân vô hiệu (xem điều 1677, triệt 3) 

 
Thứ nhì:  Trong quá trình điều tra, các nhân viên của tòa án hôn phối cần có thời gian để thu thập tài liệu, thẩm 

vấn nhân chứng, thu tích chứng cớ... Với những vụ án hôn phối của các tín hữu Việt Nam, nhiều trường hợp phải 

truy về gốc tích tận bên quê nhà, thì thời gian chắc chắn phải dài hơn?  Xin lưu ý, nếu một trong hai người bất 

hợp tác với nhân viên của tòa án trong quá trình điều tra hay chống đối thì vụ án xoá giải hôn phối sẽ không thể 
tiến hành mau chóng như người ta tưởng.    

 
Ðể giúp độc giả hiểu rõ thêm về vấn đề liên quan đến việc xin xoá giải phép Hôn Phối có “tuỳ hứng” giải quyết 

hay không, tôi xin trích hai câu trả lời của Lm. Giuse Bùi Ðức Tiến, hiện là Thẩm Phán Tòa Án Hôn Phối ở 

Victoria & Tasmania tại Australia để bạn đọc nhận định. 
 

Hỏi:  Sẽ có bao nhiêu Thẩm Phán phán xử một trường hợp hôn phối? 
 

Ðáp: Thông thường trong một trường hợp phán xử hôn phối sẽ có ba Thẩm Phán. Các Thẩm Phán còn là người 

sẽ gặp các nhân chứng trong danh sách [được người đứng đơn hoặc bị cáo] cung cấp nữa. Tuy nhiên, thường các 

Thẩm Phán ủy quyền cho một người nào đó gặp các nhân chứng thay cho họ. Các Thẩm Phán chính là những 

người quyết định một giao ước hôn phối có được tháo gỡ hay không.”  
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Hỏi: Liệu có thể có những trường hợp thiên vị 

không?  
 

Ðáp: Không thể có được! Vì trong mỗi một trường 

hợp phán xử hôn phối có rất nhiều nhân sự liên can, 

có thể kể: các Thẩm Phán, các Dự Thẩm, các Lục Sự 

(notary) và người Bảo Hệ (defender of the bond). 

Hơn nữa, Tòa Án Hôn Phối còn có những qui tắc giúp 

cho các nhân viên của mình tránh bị nghi ngờ thiên vị, 

trong những trường hợp sau đây, các nhân viên dù có 

trách nhiệm vẫn có quyền khước từ thi hành nhiệm vụ:  
 

- Khi phải phán xử những trường hợp có liên hệ đến 

thân nhân có họ hàng huyết tộc hay hôn thuộc, tính 

đến cấp thứ bốn bàng hệ.  

- Khi phải phán xử những trường hợp có liên hệ đến 

người mình được đặt làm Giám hộ hay Quản tài.  

- Khi phải phán xử những trường hợp có liên hệ đến 

người có tình nghĩa riêng, hoặc thù địch riêng.  

- Khi vụ kiện đưa đến lợi lộc hay thiệt hại cho chính 

mình. (Trích trong mục giải đáp thắc mắc về hôn 

nhân của Lm. Jos. Bùi Ðức Tiến.  Quý độc giả có thể 

tham khảo thêm tại www.vietcatholic.net/Honnhan/) 
 

Như vậy, khi nói GIÁO HỘI “không giải quyết thỏa đáng 

mà chỉ giải quyết như kiểu ‘tùy hứng’ nghĩa là giáo dân 
nào có quen biết với vị LM lo vấn đề này thì được giải 

phép Hôn phối, đi lấy vợ, lấy chồng khác” là thiếu căn cứ.    

Giả như có xảy ra tình trạng “giải quyết tùy hứng” mà Gs. 
Trần Ðình Ngọc là người đã mục kích và biết tỏ tường thì 

đó chỉ là hành vi sai trái của một cá nhân, của linh mục đó 

mà thôi chứ không phải của Giáo Hội Công Giáo.  Tôi 

chắc chắn rằng nếu có vị linh mục nào đó làm việc kiểu 
“tùy hứng” như vậy, thì ngài sẽ phải trả một giá rất đắt cho 

hành động ấy trước Giám Mục sở tại và trước mặt Chúa!  

Hơn nữa, Gs có thể đệ đơn khiếu nại, như Lm Jos. Bùi 

Ðức Tiến đã nói: “Nguyên đơn hay bị đơn nếu bị thiệt hại 
vì nghi ngờ có sự thiên vị, có thể kháng án.”  

Kết luận: 
 

Trong Tin Mừng thánh Matthew, khi các môn đệ thấy đời 

sống vợ chồng có nhiều vấn đề nan giải, các ông liền hỏi 
Chúa Giêsu "Nếu làm chồng mà [lôi thôi và phiền phức 

như vậy] thì thà đừng lấy vợ còn hơn." Thì Ngài trả lời 

rằng: “Không phải ai cũng hiểu được câu nói ấy, nhưng 

chỉ những ai được Thiên Chúa cho hiểu mới hiểu.  Quả 
vậy, có những người không kết hôn vì từ khi lọt lòng mẹ, 

họ đã không có khả năng; có những người không thể kết 

hôn vì bị người ta hoạn; lại có những người tự ý không 

kết hôn vì Nước Trời. Ai hiểu được thì hiểu" (19:10-12).  

Như vậy, ơn gọi sống trong bậc tu trì, đi tu làm tu sĩ hay 

trở thành linh mục là một món quà (a gift) mà  Thiên Chúa 

trao tặng chứ không phải người ta muốn là được.  

 

Là một linh mục tôi xác tín được rằng Thiên 

Chúa đã, đang và vẫn còn tiếp tục ban cho tôi, 

các linh mục, và nam nữ tu sĩ... có đủ nghị lực 

và những ơn cần thiết để tôi sống trung tín với 

đời sống hiến dâng.  Thật vậy, Thiên Chúa đã 

hứa cho những người Ngài kêu mời rằng: 

“Đừng sợ hãi: có Ta ở với ngươi.  Đừng nhát 

đảm: Ta là Thiên Chúa của ngươi.  Ta cho 

ngươi vững mạnh,  Ta lại còn trợ giúp với tay 

hữu toàn thắng của Ta” (Isa 41:10), và “Thầy 

đây, đừng sợ!” (Ga. 6:20).   

“Không có Thầy, các con không làm được gì 

cả!” (Jn. 15:5) Chúa Giêsu đã khẳng định như 

vậy, với các môn đệ, với tất cả các tín hữu và 

đặc biệt với chúng tôi là những linh mục đã 

TIN và ÐI THEO NGÀI. Vì thế nếu linh mục 

biết trông cậy vào sự trợ giúp của Thiên Chúa, 

sống khiêm nhường và nhận ra sự yếu hèn của 

mình cộng với sự cầu nguyện liên lỉ thì chắc 

chắn linh mục ấy sẽ sống trung tín với đời 

sống linh mục cho đến hơi thở cuối cùng.   

Cuối cùng tôi mốn thưa với Gs. Trần Ðình 

Ngọc và với quý độc giả rằng vấn đề sống độc 

thân của các linh mục trong Giáo Hội Công 

Giáo là một chuyện có thể và rất bình thường 

bởi vì: “Ðối với con người thì không thể được, 

nhưng đối với Thiên Chúa thì không có gì là 

không thể!” (Mt. 19:26).  Tôi xác tín rằng khi 

Chúa kêu gọi chúng tôi vào làm thợ cho vườn 

nho của Ngài thì chắc chắn Ngài sẽ cung cấp 

đầy đủ những phương tiện cần thiết để nhờ đó 

chúng tôi sẽ hoàn tất những công việc mà Ngài 

trao phó một cách tốt đẹp.  Tại sao lại phải 

nghi ngờ và sợ hãi chứ?   
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