Bỏ Chúa & Bỏ Giáo Hội,

K

hi biết, hay nghe, hoặc thấy những gương mù, gương

xấu, những vụ xì căng đan, ví dụ như giám mục A bao che
cho những linh mục phạm tội xâm phạm tính dục, ngược đãi
trẻ vị thành niên, cha B thâm thủng tiền bạc của giáo xứ bị
bắt đi tù, cha C cởi áo dòng lấy vợ…thì có một số người
Công Giáo thường rơi vào hai thái độ tiêu cực sau:
1. Cảm thấy buồn bã, chán nản, thất vọng vào hàng
Giáo Phẩm và Giáo Sĩ, họ nghi nan, họ bỏ lễ, không
thèm lãnh nhận các bí tích, và không đóng góp tài
chánh cho Giáo Xứ nữa.
2. Giận dữ, bực tức, biểu tình, viết báo, gửi email, gửi
thư nặc danh để lăng mạ, hạ nhục, bôi nhọ, phản đối
một cách kịch liệt…Sau đó họ lìa bỏ Giáo Hội qua các
Giáo Phái Tin Lành, hoặc tệ hơn nữa bỏ đạo luôn.
Tại sao người ta lại hành xử một cách tiêu cực như vậy chỉ
vì những chuyện lôi thôi, bê bối và vì những gương mù
gương xấu của một số Giám Mục, và Linh Mục? Tôi nghĩ
rất có thể là bởi vì hai nguyên nhân này:
Thứ nhất là vì người ta không chịu đọc lịch sử của Giáo
Hội Công Giáo. Bởi vì tôi tin chắc rằng, nếu người ta đọc
qua lịch sử Giáo Hội Công Giáo, thì họ sẽ thấy những xì
căng đan, những gương mù gương xấu trong Giáo Hội chả
có gì là mới lạ và đáng kinh ngạc cả, thật vậy!
1. Giáo Hội đã từng bị các thế lực của quỷ Satan tấn
công, từng phải trải qua những giai đoạn thử thách rất
cam go, ví dụ như những vị Giáo Hoàng Alexander
VI, Steven VI, Benedict IX, Leo X…đã làm cho Giáo
Hội phải đau khổ, mang tai mang tiếng, vì họ đã đam
mê sắc dục, kiêu căng ngạo mạn, tham lam quyền lực,
danh vọng, và tiền bạc…
2. Dù phải trải qua biết bao nhiêu những thăng trầm, trải
qua biết bao nhiêu là sóng gió, thử thách và bị mang
tai tiếng như vậy, nhưng hơn hai ngàn năm qua, Giáo
Hội của Chúa vẫn kiên vững, không bị tan rã, nhưng
ngày càng phát triển, ngày càng lớn mạnh và không
ngừng lan rộng ra khắp mọi nơi trên thế giới.
Thứ hai, là vì người ta không chịu đọc, và không chịu
khó suy niệm Lời của Chúa. Bởi vì nếu người ta đọc và
suy niệm Lời Chúa, thì người ta sẽ thấy:
-

-

Giáo Hội Công Giáo là do chính Chúa Giê-su lập nên,
chứ không phải là do phàm nhân: “Anh là Phê-rô,
nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội
Thánh của Thầy …” (Mt 16:18a).
Chính Chúa Giê-su là Đấng lãnh đạo, che chở, bảo vệ

-

Tại Sao?

và gìn giữ Giáo Hội Công Giáo. Vì thế cho nên,
cho dù Giáo Hội của Ngài có trải qua muôn vàn thử
thách, có bị cám dỗ trăm bề, có bị tổn thương vì
những tội lỗi của hàng Giáo Phẩm và hàng Giáo Sĩ,
và cho dù bị những thế lực của sự ác tấn công tứ
bề, nhưng “quyền lực tử thần sẽ không bao giờ
thắng nổi” (Mt 16:18b).
Chúa Giê-su hôm qua cũng như hôm nay, và cho
đến mãi muôn đời, vẫn cố ý tuyển chọn những con
người yếu đuối, với những khiếm khuyết và bất
toàn giống như, hay tệ hơn Phê-rô khi xưa, để
chứng tỏ quyền năng phi thường phát xuất từ Thiên
Chúa, chứ không phải từ [con người ta]” (2 Cor
4:7).

Bạn thân mến, giả như bạn đang gặp, hay nếu trong
tương lai sẽ gặp những gương mù, gương xấu, hay nghe
người ta chê bai, nhục mạ, sỉ vả Giáo Hội vì những
chuyện xấu xa…gây ra bởi các tu sĩ, bởi các linh mục hay
giám mục, và thậm chí bởi cả Đức Giáo Hoàng đi chăng
nữa, thì xin bạn hãy bình tĩnh, đừng lo sợ hay hoảng hốt,
và nhất là đừng lìa bỏ Giáo Hội hay bỏ Chúa để đi theo
các tôn giáo khác. Trong những lúc bị khủng hoảng,
chao đảo và lung lay như vậy, xin bạn hãy cố gắng:
•

•

•

Cầu nguyện xin Chúa ban thêm cho bạn đức tin, ơn
can đảm, và đọc một vài kinh cầu nguyện cho
những người đã gây ra những vết thương cho chính
bạn và làm cho Mẹ Giáo Hội phải đau khổ.
Đọc đi đọc lại, đọc thuộc lòng lời hứa của Chúa
Giê-su: "Thầy không để anh em mồ côi…Thầy sẽ ở
cùng với anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Ga
14:18; Mt 28:20). Có Chúa ở cùng chúng ta, và là
đầu của Giáo Hội thì chẳng có quyền lực nào có thể
làm cho Giáo Hội này sụp đổ được.
Ghi nhớ điều này, Giáo Hội này là của Chúa,
Ngài là vị lãnh đạo tối cao, cho nên dù các linh
mục, giám mục và ngay cả Đức Giáo Hoàng có bê
bối, lôi thôi và có xấu xa, có tội lỗi mấy đi chăng
nữa, thì Giáo Hội của Chúa vẫn kiên vững cho đến
ngày tận thế!

Chúng ta cầu nguyện cho nhau, để trong những lúc Giáo
Hội gặp thử thách, trong khi Giáo Hội bị các thế lực của
Satan tấn công, thì chúng ta vẫn kiên trung với Chúa, với
Mẹ Giáo Hội, và trung thành với ơn gọi Kitô Hữu của
chúng ta cho đến cùng. Xin Chúa ban cho bạn một tuần lễ
mới khỏe mạnh, bình an, và không bị…mắc dịch J!
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erhaps you have heard about scandals or seen some

bad examples by some members of the Catholic clergy. For
instance, Bishop A covered up for the priests who have
sexually abused children; Father B has been arrested and
taken into custody on money laundering charges; Father C
left the priesthood for some woman…Unfortunately, some
Catholics usually react by falling into one of these two
negative attitudes:
1. They feel sad, discouraged, and frustrated with the
priests and religious men/women. Their faith is
shaken, and at-risk, they stop going to Holy Mass,
refuse to receive the Sacraments, stop giving their
time and contribution to the Church.
2. They are indignant, enraged, protest, publish articles,
send anonymous emails, letter to insult, humiliate,
slander and violently oppose the situation…After that,
they abandon Mother Church and join a
Protestant/Baptist church; even worse, they renounce
religion for good.
Why did people choose such destructive approaches simply
because of disruptions, cases of unrest, scandals, and bad
examples of the Bishops and Priests? I think, probably for
these two reasons:
First of all, we fail to read/study the history of the
Church. For if we do understand the history of the Catholic
Church, I firmly believe that we would not be shaken or
scandalized because of such humiliations and bad examples
in the Church!
- The Church has always been under attack by the
forces of evil, and it has endured various harsh stages
of adversities. For example, there had been Popes
such as Alexander VI, Steven VI, Benedict IX, Leo
X…who had caused the Church to be blamed for
sexual lust, arrogance, hunger for power, money,
fame, or notoriety…
- Although the Church has undergone so many ups and
downs, endless scandals, and humiliations,
nevertheless, over the past two thousand years, the
Church remains firmly unbroken, steadfast and
continues to grow, become stronger and disperse
throughout the world.
Secondly, we fail to read and patiently reflect or
meditate on God’s Word. For if we read and ponder the
Word of God in earnest and in-depth, we will realize:
- The Catholic Church is established by God Himself,
hence the Church belongs to God and not to God and

-

humans: “You are Peter, which means Rock, and
upon this rock, I will build my Church…” (Mt
16:18a).
Jesus Himself is the leader, protector, defender,
and guardian of the Catholic Church. Even though
His Church is experiencing endless trials, has
hundreds of temptations, hurt and damage arising
from sinful nature of the Clergy and religious
men/women, and is attacked by the forces of evil,
yet “the gates of the netherworld shall not prevail

not to humans: “You are Peter, which means
Rock, and upon this rock, I will build my
Church…” (Mt 16:18a).
- Jesus Himself is the leader, protector, defender,
and guardian of the Catholic Church. Even though
His Church is experiencing endless trials, has
hundreds of temptations, hurt and damage arising
from sinful nature of the Clergy and religious
men/women, and is attacked by the forces of evil,
yet “the gates of the netherworld shall not prevail
against it” (Mt 16:18b).
- Jesus is the same yesterday, today and forever, He
is still calling/choosing fragile people, with
defects, broken/imperfect as Peter, so that the
surpassing power may be of God and not from us”
(2 Cor 4:7).
My dear friends, if one day in the future, unfortunately,
you encounter bad examples or you come across
disparaging comments, outrages, insults against the
Church because of the scandals that are caused by the
Bishops, clergy and or the Holy Father, please remain
calm, have no fear, do not be anxious, do not abandon
the Church or forsake God to follow other religions. In
such time of crisis, shaken and being tested, please strive
your best to:
•

Please pray and ask God to strengthen your faith,
for the gift of courage, and pray for those who
have inflicted the wounds on you and brought pain
and suffering to the Mother Church.
• Read over and over again, memorize the promise
of Jesus: "I will not leave you orphans… I am with
you always, until the end of the age” (Jn 14:18;
Mt 28:20). God is with us, and He is the head of
the Church, there is absolutely no power that can
destroy the Church.
• Please do not forget, the Mother Church belongs
to God, God is our leader, so even though the
priests, or bishops, or even the Pope were
scandalous, frustrated or sinful, the Church will
remain stable until the end of time!
Let us pray for one another, during these times when the
Church is challenged, attacked by the evil forces, that we
may remain firm with the Lord and faithful to our
vocations. May God grant you peace, good health,
and…no virus attack in this coming week J
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